INFORMĀCIJA PAR NEPUBLICĒTAJIEM NOLĒMUMIEM

5. Pagaidu noregulējums — Piemērošanas apturēšana — Noteikšanas nosacījumi —
Visu attiecīgo interešu izsvēršana — Jēdziens — Vispārējo sabiedrības interešu
pārākums pār individuālajām interesēm (LESD 278. pants) (sal. ar 36.–39. un
41.–43. punktu)

Priekšmets
Primāri, pieteikums daļēji apturēt Padomes 2010. gada 10. decembra
Lēmuma 2010/787/ES par valsts atbalstu nekonkurētspējīgu ogļraktuvju slēgšanas
atvieglošanai (OV L 336, 24. lpp.) izpildi un, pakārtoti, pieteikums pilnībā apturēt šī
lēmuma izpildi

Rezolutīvā daļa:
1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 7. decembra spriedums —
El Corte Inglés/ITSB — Azzedine Alaïa (“ALIA”)

(lieta T-152/10)

Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes
“ALIA” reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme
“ALAÏA PARIS” — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja —
Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts
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Kopienas preču zīme — Kopienas preču zīmes definīcija un iegūšana — Relatīvi
atteikuma pamatojumi — Agrākas preču zīmes, kas ir identiska vai līdzīga un
reģistrēta attiecībā uz identiskām vai līdzīgām precēm vai pakalpojumiem,
īpašnieka iebildumi — Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja (Padomes Regulas
Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) (sal. ar 19., 20. un 59. punktu)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2010. gada 3. februāra lēmumu lietā
R 924/2008-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Azzedine Alaïa k-gu un El Corte
Inglés, SA

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un mode
ļi) (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2010. gada 3. februāra lēmumu lietā
R 924/2008-4 daļā, kurā Apelāciju padome ir izslēgusi no attiecīgo preču
zīmju sajaukšanas iespējas novērtējuma preces, kas ietilpst 3. klasē un atbilst
aprakstam “parfimērijas izstrādājumi, ēteriskās eļļas, kosmētiskie un matu
kopšanas līdzekļi; zobu pulveri un pastas”;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

El Corte Inglés, SA, ITSB un Azzedine Alaïa k-gs sedz savus tiesāšanās izde
vumus paši.
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