INFORMACIJA APIE NEPASKELBTUS SPRENDIMUS

5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Vykdymo sustabdymas — Taikymo
sąlygos — Visų nagrinėjamų interesų palyginimas — Sąvoka — Bendro visuomenės
intereso viršenybė asmenų interesų atžvilgiu (SESV 278 straipsnis) (žr. 36–39, 41–
43 punktus)

Dalykas
Pagrindinis prašymas sustabdyti dalies 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimo
2010/787/ES dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui pa
lengvinti (OL L 336, p. 24) vykdymą, o nepatenkinus šio reikalavimo – prašymas su
stabdyti viso šio sprendimo vykdymą.

Rezoliucinė dalis
1.

Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

2.

Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

2011 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas
El Corte Inglés prieš VRDT – Azzedine Alaïa (ALIA)

(Byla T-152/10)

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo
ALIA paraiška — Ankstesnis vaizdinis Bendrijos prekių ženklas ALAÏA PARIS —
Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB)
Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas“
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Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai
atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto
tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas — Galimybė
supainioti su ankstesniu prekių ženklu (Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio
1 dalies b punktas) (žr. 19, 20, 59 punktus)

Dalykas

Ieškinys dėl 2010 m. vasario 3 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo
(byla R 924/2008-4), susijusio su protesto procedūra tarp Azzedine Alaïa ir El Corte
Inglés, SA.

Rezoliucinė dalis

1.

Panaikinti 2010 m. vasario 3 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių
ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos
sprendimą (byla R 924/2008-4) tiek, kiek Apeliacinė taryba, atlikdama na
grinėjamų prekių ženklų galimybės supainioti analizę, neatsižvelgė į 3 kla
sės prekes, atitinkančias aprašymą: „parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika,
plaukų losjonai; dantų pastos“.

2.

Atmesti likusią ieškinio dalį.

3.

El Corte Inglés, SA, VRDT ir Azzedine Alaïa padengia savo bylinėjimosi
išlaidas.
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