INFORMACE O NEZVEŘEJNĚNÝCH ROZHODNUTÍCH

5. Řízení o předběžných opatřeních – Odklad provádění – Podmínky přiznání –
Zvážení všech dotčených zájmů – Pojem – Přednost obecného veřejného zájmu
před soukromými zájmy (Článek 278 SFEU) (viz body 36–39, 41–43)

Předmět
Návrh na částečný odklad provádění rozhodnutí Rady 2010/787/EU ze dne 10. pro
since 2010 o státní podpoře k usnadnění uzavírání nekonkurenceschopných uhelných
dolů (Úř. věst. L 336, s. 24) a podpůrně návrh na odklad provádění tohoto rozhodnutí.

Výrok
1)

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Rozsudek Tribunálu (prvního senátu) ze dne 7. prosince 2011 –
El Corte Inglés v. OHIM – Azzedine Alaïa (ALIA)

(Věc T-152/10)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné
známky Společenství ALIA – Starší obrazová ochranná známka Společenství
ALAÏA PARIS – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8
odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“
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Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství –
Relativní důvody zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné
známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny
se starší ochrannou známkou [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz
body 19-20, 59)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 3. února
2010 (věc R 924/2008-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi Azzedinem Alaïou
a společností El Corte Inglés, SA

Výrok

1)

Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitř
ním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 3. února 2010 (věc
R 924/2008-4) se zrušuje, jelikož odvolací senát ze své analýzy nebezpečí zá
měny předmětných ochranných známek vyloučil výrobky zařazené do třídy 3
odpovídající popisu „parfumerie, éterické oleje, kosmetické přípravky, vlaso
vé vody; zubní pasty“.

2)

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3)

Společnost El Corte Inglés, SA, OHIM a Azzedine Alaïa ponesou vlastní ná
klady řízení.
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