INFORMAȚII PRIVIND DECIZIILE NEPUBLICATE

5. Procedură privind măsurile provizorii — Suspendarea executării — Condiții de
acordare — Evaluare comparativă a tuturor intereselor în cauză — Noțiune —
Prevalență a interesului public general în raport cu interesele particulare (art. 278
TFUE) (a se vedea punctele 36-39 și 41-43)

Obiectul
În principal, cerere de suspendare în parte a executării Deciziei 2010/787/UE a
Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închi
derii minelor de cărbune necompetitive (JO L 336, p. 24) și, în subsidiar, cerere de
suspendare în întregime a executării acestei decizii

Dispozitivul
1)

Respinge cererea de măsuri provizorii.

2)

Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 7 decembrie 2011 —
El Corte Inglés/OAPI – Azzedine Alaïa (ALIA)

(Cauza T-152/10)

„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii
comunitare verbale ALIA — Marca comunitară figurativă anterioară ALAÏA
PARIS — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1)
litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”
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Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de
refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate
pentru produse sau servicii identice sau similare — Risc de confuzie cu marca
anterioară [Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)] (a se
vedea punctele 19, 20 și 59)

Obiectul

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 3 fe
bruarie 2010 (cauza R 924/2008-4), privind o procedură de opoziție între domnul
Azzedine Alaïa și El Corte Inglés, SA

Dispozitivul

1)

Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare
în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 3 fe
bruarie 2010 (cauza R 924/2008-4) în măsura în care camera de recurs a ex
clus din analiza sa privind riscul de confuzie între mărcile în cauză produsele
din clasa 3 care corespund descrierii „parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice,
loțiuni pentru păr; preparate pentru curățarea dinților”.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

El Corte Inglés, SA, OAPI și domnul Azzedine Alaïa suportă fiecare propriile
cheltuieli de judecată.
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