
Sentencja 

1) Zawiesza się wykonanie decyzji Europejskiej Agencji ds. Leków 
(EMA) nr EMA/748792/2012 z dnia 14 stycznia 2013 r. 
udzielającej osobie trzeciej — na mocy rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parla
mentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145, s. 43) — 
dostępu do raportów z badań klinicznych M02-404, M04-691 i 
M05-769 przedstawionych w ramach wniosku o pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Humira, przeznaczo
nego do leczenia choroby Crohna. 

2) Nakazuje się EMA powstrzymanie się od udostępniania dokumen
tów, o których mowa w pkt 1niniejszej sentencji. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 25 kwietnia 2013 r. — 
InterMune UK i in. przeciwko EMA 

(Sprawa T-73/13 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dostęp 
do dokumentów — Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — 
Dokumenty posiadane przez EMA, zawierające informacje 
przekazane przez przedsiębiorstwo w ramach wniosku o 
dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego — Decyzja o 
udzieleniu osobie trzeciej dostępu do dokumentu — Wniosek 
o zawieszenie wykonania — Pilny charakter — Fumus boni 

juris — Wyważenie interesów) 

(2013/C 189/52) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: UK Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo); Inter
Mune, Inc. (Brisbane, Kalifornia, Stany Zjednoczone); InterMune 
International AG (Muttenz, Szwajcaria) (przedstawiciele: I. 
Dodds-Smith, A. Williams, solicitors, T. de la Mare, QC oraz 
F. Campbell, barrister) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EMA) (przedstawi
ciele: T. Jablonski, N. Rampal Olmedo i A. Spina, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek zmierzający zasadniczo do zawieszenia wykonania 
decyzji EMA/24685/2013 EMA z dnia 15 stycznia 2013 r. 
udzielającej osobie trzeciej — na podstawie rozporządzenia 
(WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do doku
mentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. 
L 145, s. 43) — dostępu do określonych dokumentów zawie
rających informacje przekazane w ramach wniosku o dopusz
czenie do obrotu produktu leczniczego Esbriet, w zakresie w 
jakim informacje te nie są jeszcze publicznie znane. 

Sentencja 

1) Zawiesza się wykonanie decyzji EMA/24685/2013 Europejskiej 
Agencji Leków (EMA) z dnia 15 stycznia 2013 r. udzielającej 
osobie trzeciej — na podstawie rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 
2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parla
mentu Europejskiego, Rady i Komisji — dostępu do dokumentów 
„2.4 Przegląd niekliniczny”, „2.5 Przegląd kliniczny”, „2.6 
Podsumowanie niekliniczne” oraz „2.7 Podsumowanie kliniczne” 
przekazanych w ramach wniosku o dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego Esbriet, w zakresie w jakim informacje te 
nie są jeszcze publicznie znane. 

2) Nakazuje się EMA powstrzymanie się od ujawnienia bardziej 
szczegółowej wersji dokumentów wskazanych w pkt 1 niniejszej 
sentencji, niż ich wersja skrócona, taka jak została jej przedsta
wiona w dniu 8 października 2012 r. przez InterMune UK Ltd, 
InterMune, Inc. i InterMune International AG. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2013 r. — 
Saf-Holland przeciwko OHIM (INTEGRAL) 

(Sprawa T-217/13) 

(2013/C 189/53) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Saf-Holland GmbH (Bessenbach, Niemcy) (przed
stawiciel: adwokat M.C. Seiler) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 31 stycznia 2013 r. w 
sprawie R 2087/2011-1; 

— zmianę zaskarżonej decyzji poprzez uchylenie wydanej 
wcześniej decyzji OHIM o odrzuceniu zgłoszenia z dnia 
14 września 2011 r.; 

— posiłkowo, zmianę zaskarżonej decyzji poprzez zobowią
zanie do dalszego podjęcia postępowania rejestracyjnego; 

— obciążenie OHIM koszami postępowania, w tym kosztami 
poniesionymi w związku z postępowaniem odwoławczym.
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Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
INTEGRAL dla towarów i usług z klas 9, 12, 35 i 37 — 
zgłoszenie nr 9 508 466 

Decyzja eksperta: Odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporzą
dzenia nr 207/2009 

Skarga wniesiona w dniu 18 kwietnia 2013 r. — Nutrexpa 
przeciwko OHIM — Kraft Foods Italia Intellectual 

Property (Cuétara Maria ORO) 

(Sprawa T-218/13) 

(2013/C 189/54) 

Język skargi: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Nutrexpa, SL (Barcelona, Hiszpania) (przedstawi
ciel: adwokaci J. Grau Mora, M. Ferrándiz Avendaño i Y. Sastre 
Canet) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Kraft 
Foods Italia Intellectual Property Srl (Mediolan, Włochy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 11 lutego 2013 r. (sprawa 
R 245/2011-1) w zakresie dotyczącym odrzucenia zgło
szenia (graficznego) wspólnotowego znaku towarowego nr 
8 481 863 „Cuétara Maria ORO”, należącego do 
NUTREXPA, dla „konserwowanych, mrożonych, suszonych 
i gotowanych owoców i warzyw; galaretek, dżemów, 
kompotów; produktów mlecznych” z klasy 29 i dla „kawy, 
herbaty, kakao, tapioki, sago, nienaturalnej kawy; mąki i 
produktów zbożowych; chleba, wyrobów cukierniczych i 
słodyczy; lodów; miodku, melasy (syropów); drożdży, 
proszku do pieczenia; sosów (przyprawy), ciastek” z klasy 
30, który w konsekwencji powinien zostać zarejestrowany 
przez OHIM; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Skarżąca 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny znak towarowy 
zawierający elementy słowne „Cuétara Maria ORO” — zgło
szenie nr 8 481 863 dla towarów z klas 5, 29 i 30 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: Kraft Foods Italia Intellectual Property 
Srl 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Graficzne, 
krajowy i wspólnotowy, znaki towarowe zawierające element 
słowny „ORO” dla towarów z klas 29 i 30 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprze
ciwu 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
nr 207/2009. 

Skarga wniesiona w dniu 19 kwietnia 2013 r. — NIIT 
Insurance Technologies przeciwko OHIM (EXACT) 

(Sprawa T-228/13) 

(2013/C 189/55) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: NIIT Insurance Technologies Ltd (Londyn, Zjed
noczone Królestwo) (przedstawiciel: adwokat M. Wirtz) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoław
czej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 
(znaki towarowe i wzory) z dnia 18 lutego 2013 r. w 
sprawie R 1307/2012-4 dotyczącej zgłoszenia słownego 
wspólnotowego znaku towarowego nr 010355501 EXACT 
i wcześniejszej decyzji departamentu znaków towarowych 
OHIM z dnia 29 maja 2012 r. dotyczącej zgłoszenia słow
nego wspólnotowego znaku towarowego nr 010355501 
EXACT w zakresie dotyczącym odmowy udzielenia ochrony 
temu znakowi; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy 
EXACT dla towarów i usług z klas 9, 16 i 42 — zgłoszenie 
nr 10355501 

Decyzja eksperta: Częściowe odrzucenie zgłoszenia 

Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania
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