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5. Začasna odredba – Odlog izvršitve – Pogoji za odobritev – Tehtanje vseh zadevnih
interesov – Pojem – Prevlada splošnega javnega interesa pred posameznimi
interesi (člen 278 PDEU) (Glej točke od 36 do 39 in od 41 do 43.)

Predmet
Primarno, predlog za delni odlog izvršitve Sklepa Sveta 2010/787/EU z dne 10. de
cembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov
(UL L 336, str. 24) in, podredno, predlog za popolni odlog izvršitve tega sklepa.

Izrek
1.

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2.

Odločitev o stroških se pridrži.

Sodba Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 7. decembra 2011 –
El Corte Inglés proti UUNT – Azzedine Alaïa (ALIA)

(Zadeva T-152/10)

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti
ALIA – Prejšnja figurativna znamka Skupnosti ALAÏA PARIS – Relativni razlog
za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“
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Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi
za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za
enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke
(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b)) (Glej točke 19, 20 in 59.)

Predmet

Pritožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 3. februarja 2010
(zadeva R 924/2008-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Azzedinom Alaïem in
El Corte Inglés, SA.

Izrek

1.

Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke in modeli) (UUNT) z dne 3. februarja 2010 (zadeva R 924/2008-4)
se razveljavi v delu, v katerem je odbor za pritožbe iz svoje analize verjetnosti
zmede glede zadevnih znamk izključil proizvode iz razreda 3, ki ustrezajo
opisu „parfumerija, esencialna olja, kozmetični pripomočki, losijoni za lase;
zobne paste“.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

El Corte Inglés, SA, UUNT in Azzedine Alaïa nosijo svoje stroške.
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