INFORMÁCIE O NEUVEREJNENÝCH ROZHODNUTIACH

5. Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Odklad výkonu — Podmienky
nariadenia — Zváženie všetkých dotknutých záujmov — Pojem — Prednosť
všeobecného verejného záujmu pred osobnými záujmami (článok 278 ZFEÚ)
(pozri body 36 – 39, 41 – 43)

Predmet
V prvom rade návrh na čiastočný odklad výkonu rozhodnutia Rady 2010/787/EÚ
z 10. decembra 2010 o štátnej pomoci na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní ne
schopných konkurencie (Ú. v. EÚ L 336, s. 24) a subsidiárne návrh na úplný odklad
výkonu tohto rozhodnutia

Výrok
1.

Návrh na nariadenie predbežného gopatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) zo 7. decembra 2011 —
El Corte Inglés/ÚHVT — Azzedine Alaïa (ALIA)

(vec T-152/10)

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej
ochrannej známky Spoločenstva ALIA — Skoršia obrazová ochranná známka
Spoločenstva ALAÏA PARIS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť
zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“
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Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky
Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo
podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo
služby — Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou [nariadenie Rady
č. 207/2009, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri body 19, 20, 59)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. februára
2010 (vec R 924/2008-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Azzedine Alaïa
a El Corte Inglés, SA

Výrok

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnú
torného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 3. februára 2010
(vec R 924/2008-4) sa zrušuje v rozsahu, v akom odvolací senát zo svojej
analýzy pravdepodobnosti zámeny medzi dotknutými ochrannými známka
mi vylúčil tovary zaradené do triedy 3, ktoré zodpovedajú opisu „parfumé
ria, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, prípravky na čistenie
zubov“.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

El Corte Inglés, SA, ÚHVT a Azzedine Alaïa znášajú každý vlastné trovy
konania.
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