UPPLYSNING OM OPUBLICERADE AVGÖRANDEN

5. Interimistiskt förfarande — Uppskov med verkställigheten — Villkor för beviljande — Avvägning mellan samtliga intressen som är i fråga — Begrepp —
Allmänintresset väger tyngre än de enskilda intressena (Artikel 278 FEUF) (se
punkterna 36–39 och 41–43)

Saken
Begäran om, i första hand, delvist uppskov med verkställigheten av rådets be
slut 2010/787/EU av den 10 december 2010 om statligt stöd för att underlätta ned
läggning av icke-konkurrenskraftiga kolgruvor (EUT L 336, s. 24) och, i andra hand,
fullt uppskov med verkställigheten av detta beslut.

Avgörande
1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Beslutet om rättegångskostnader meddelas senare.

Tribunalens dom (första avdelningen) av den 7 december 2011 —
El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — Azzedine Alaïa (ALIA)

(mål T-152/10)

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering
som gemenskapsvarumärke av ordmärket ALIA — Ansökan om registrering
som gemenskapsvarumärke av det äldre figurmärket ALAÏA PARIS — Relativa
registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG)
nr 207/2009”
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Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa
registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre
varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande
slag — Risk för förväxling med det äldre varumärket (Rådets förordning nr 207/2009,
artikel 8.1 b) (se punkterna 19, 20 och 59)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagan
denämnd den 3 februari 2010 (ärende R 924/2008-4) om ett invändningsförfarande
mellan Azzedine Alaïa och El Corte Inglés, SA.

Domslut

1)

Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för
harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och mo
deller) (harmoniseringsbyrån) den 3 februari 2010 (ärende R 924/2008 4)
ogiltigförklaras i den del överklagandenämnden i sin bedömning av risken
för förväxling mellan de aktuella varumärkena har bortsett från de varor i
klass 3 som omfattas av beskrivningen ”Parfymer, eteriska oljor, kosmetika,
hårvårdspreparat; tandpulver, tandkräm och tandpastor”.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

El Corte Inglés, SA, harmoniseringsbyrån och Azzedine Alaïa ska bära sina
respektive rättegångskostnader.
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