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CS

Úřední věstník Evropské unie

smyslu, že se nepoužije na vnitrostátní právní úpravu, jako je ta, o
kterou se jedná v původním řízení, jež nesleduje cíle směřující k ochraně
spotřebitelů.

12.1.2013

Usnesení Soudního dvora ze dne 18. září 2012 —
Omnicare, Inc. v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory), Astellas Pharma GmbH
(Spojené věci C-587/11 P) (1)

(1) Úř. věst. C 32, 4.2.2012.

Usnesení Soudního dvora ze dne 12. července 2012 —
Muhamad Mugraby v. Rada Evropské unie, Evropská
komise
(Věc C-581/11 P)

(„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společen
ství — Přihláška k zápisu slovního označení „OMNICARE
CLINICAL RESEARCH“ — Námitky — Rozhodnutí odvola
cího senátu zamítající přihlášku k zápisu — Žaloba —
Rozsudek Tribunálu zamítající tuto žalobu — Zpětvzetí
námitek — Kasační opravný prostředek — Nevydání
rozhodnutí ve věci samé“)
(2013/C 9/40)

(1 )

(„Kasační opravný prostředek — Žaloba pro nečinnost —
Porušení základních práv a asociační dohody uzavřené mezi
Evropským společenstvím a Libanonskou republikou —
Opomenutí Rady a Komise přijmout opatření proti Liba
nonské republice — Žaloba na náhradu škody — Zjevně
neopodstatněný a zjevně nepřípustný kasační opravný
prostředek“)
(2013/C 9/39)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Muhamad
Mugraby (zástupce: S. Delhaye, advokát)
Další účastnice řízení: Rada Evropské unie (zástupci: B. Driessen a
M.-M. Joséphidès, zmocněnci), Evropská komise (zástupci: S.
Boelaert a F. Castillo de la Torre, zmocněnci),

Předmět věci
Kasační opravný prostředek podaný proti usnesení Tribunálu
(třetího senátu) ze dne 6. září 2011, Mugraby v. Rada a Komise
(T-292/09), kterým byla jednak odmítnuta žaloba na nečinnost,
kterou se žalobce domáhal určení toho, že Rada a Komise se
protiprávně zdržely rozhodnutí o návrhu žalobce týkajícího se
přijetí opatření vůči Libanonu, který údajně porušil jeho
základní práva, jakož i Asociační dohodu uzavřenou mezi
Společenstvím a Libanonskou republikou, a jednak odmítnuta
žaloba na náhradu újmy údajně vzniklé žalobci v důsledku
nečinnosti těchto orgánů Společenství

Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Omnicare,
Inc. (zástupce: M. Edenborough, QC)
Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory) (zástupce: J. Crespo Carrillo, zmoc
něnec), Astellas Pharma GmbH (zástupkyně: M. Polo Carreño,
advokátka)
Předmět věci
Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu
(prvního senátu) ze dne 9. září 2011, Omnicare v. OHIM —
Astellas Pharma (OMNICARE) (T-289/09), kterým Tribunál
zamítl žalobu na neplatnost podanou přihlašovatelem slovní
ochranné známky „OMNICARE CLINICAL RESEARCH“ pro
služby zařazené do třídy 42 proti rozhodnutí R 401/2008-4
čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním
trhu (OHIM) ze dne 14. května 2009, kterým bylo zrušeno
rozhodnutí namitkového oddělení, které zamítlo námitky
podané majitelem národní slovní ochranné známky „OMNI
CARE“ pro služby zařazené do tříd 35, 41 a 42 –Výklad a
použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 — Pojem
„skutečné užívání starší ochranné známky“ — Ochranná
známka používaná pro služby poskytované bezplatně
Výrok
1) Není namístě vydat rozhodnutí o kasačním opravném prostředku
podaném společností Omnicare Inc.

1) Kasační opravný prostředek se odmítá.

2) Společnost Omnicare Inc. nahradí náklady řízení vynaložené
Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a
vzory) (OHIM) v rámci tohoto řízení i řízení o předběžných
opatřeních.

2) Muhamadu Mugrabimu se ukládá náhrada nákladů řízení.

3) Společnosti Omnicare Inc. a Astellas Pharma GmbH ponesou
vlastní náklady řízení.

(1) Úř. věst. C 25, 28.1.2012.

(1) Úř. věst. C 25, 28.1.2012.

Výrok

