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5. Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – A végrehajtás felfüggesztése – Az elrendelés
feltételei – Az ügyben szereplő érdekek összességének mérlegelése – Fogalom – Az
általános közérdeknek az egyéni érdekekkel szembeni elsőbbsége (EUMSZ 278. cikk)
(vö. 36–39., 41–43. pont)

Tárgy
Elsődlegesen a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról
szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozat (HL L 336., 24. o.) végre
hajtásának részleges felfüggesztése iránti kérelem, és másodlagosan e határozat vég
rehajtásának teljes egészében való felfüggesztése iránti kérelem.

Rendelkező rész
1)

A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2)

A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.

A Törvényszék (első tanács) 2011. december 7-i ítélete –
El Corte Inglés kontra OHIM – Azzedine Alaïa (ALIA)

(T-152/10. sz. ügy)

„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – Az ALIA közösségi szóvédjegy
bejelentése – A korábbi ALAÏA PARIS közösségi ábrás védjegy – Viszonylagos
kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 207/2009/EK rendelet 8. cikke
(1) bekezdésének b) pontja”
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Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos
kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában
lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás –
A korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség (207/2009 tanácsi rendelet, 8. cikk,
(1) bekezdés, b) pont) (vö. 19–20., 59. pont)

Tárgy

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának az Azzedine Alaïa és az El Corte Inglés,
SA közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2010. február 3-án hozott határozata
(R 924/2008-4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formater
vezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának (az R 924/20084. sz. ügyben) 2010. február 3-án hozott határozatát abban a részében,
amelyben a fellebbezési tanács kizárta a szóban forgó védjegyek közötti ös�szetéveszthetőség vizsgálatából az „illatszerek, illóolajok, kozmetikumok,
hajápoló szerek; fogkrémek” leírásnak megfelelő, 3. osztályba tartozó árukat,
hatályon kívül helyezi.

2)

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

Az El Corte Inglés, SA, az OHIM és Azzedine Alaïa maguk viselik saját
költségeiket.
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