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C 152/17

A fellebbező ugyanis azt állítja, hogy annak megállapításával, hogy a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének
b) pontja feltételezi vagy előírja a vásárlóközönség részéről fennálló összetéveszthetőséget, és ily módon a a szóban forgó
áruk és szolgáltatások hasonlóságát vagy azonosságát, a Törvényszék tévesen érelmezte a Chocoladefabriken Lindt &
Sprüngli ítéletet, és tévesen alkalmazta a a 207/2009 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének b) pontját. Következésképpen a
Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot.
(1)

A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 19-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL 2009. L 78., 1. o.).

A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) által 2018. február 14-én benyújtott előzetes
döntéshozatal iránti kérelem – Sandoz Ltd, Hexal AG kontra G.D. Seale LLC, Janssen Sciences Ireland
(C-114/18. sz. ügy)
(2018/C 152/20)
Az eljárás nyelve: angol
A kérdést előterjesztő bíróság
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei
Felperesek: Sandoz Ltd, Hexal AG
Alperesek: G.D. Seale LLC, Janssen Sciences Ireland

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
Amennyiben a [469/2009/EK rendelet] (1) alapján kiadott kiegészítő oltalmi tanúsítvány tárgyát képező egyedüli hatóanyag
valamely szabadalom igénypontjában a Markush-formula körébe tartozó vegyületcsoportba tartozik, amely vegyületek
mind a szabadalom központi újító műszaki tevékenységének minősülnek, akkor elegendő-e a 469/2009 rendelet 3. cikke
a) pontjának alkalmazásában, hogy a vegyület – szerkezetének megvizsgálása alapján – azonnal a vegyületcsoportba
tartozóként ismerhető el (és ezáltal a nemzeti szabadalmi jog alapján szabadalom oltalma alatt állna), vagy a hatóanyag
előállításához szükséges adott helyettesítőnek olyannak kell lennie, amelyet egy szakember általános ismeretei alapján a
szabadalmi igénypontok értelmezéséből le tud vezetni?
(1)

A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról szóló, 2009. május 6-i 469/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL 2009. L 152., 1. o.).

A tribunal correctionnel de Saint-Brieuc – Chambre détachée de Guingamp (Franciaország) által
2018. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Procureur de la République
kontra Tugdual Carluer és társai
(C-115/18. sz. ügy)
(2018/C 152/21)
Az eljárás nyelve: francia
A kérdést előterjesztő bíróság
Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc – Chambre détachée de Guingamp

Az alapeljárás felei
Felperes: Procureur de la République

