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EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») έχει
την έννοια ότι δεν έχει εφαρμογή επί εθνικής νομοθεσίας, όπως η
επίμαχη στην κύρια δίκη, που δεν επιδιώκει σκοπούς προστασίας
των καταναλωτών.

12.1.2013

Διάταξη του Δικαστηρίου (έβδομο τμήμα) της 18ης
Σεπτεμβρίου 2012 — Omnicare, Inc. κατά Γραφείου
Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα), Astellas
Pharma GmbH
(Υπόθεση C-587/11) (1)

(1) ΕΕ C 32 της 4.2.2012.

Διάταξη του Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2012 —
Muhamad Mugraby κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(Υπόθεση C-581/11 P) (1)
(Αναίρεση — Προσφυγή κατά παραλείψεως — Προσβολή
θεμελιωδών δικαιωμάτων και παραβίαση της συμφωνίας
συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Δημοκρατίας του Λιβάνου — Μη λήψη μέτρων εκ μέρους
του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατά της Δημοκρατίας
του Λιβάνου — Αγωγή αποζημιώσεως — Αναίρεση
προδήλως αβάσιμη και προδήλως απαράδεκτη)
(2013/C 9/39)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Διάδικοι
Αναιρεσείων: Muhamad Mugraby (εκπρόσωπος: S. Delhaye,
Advocate)
Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκ
πρόσωποι: B. Driessen και M.-M. Ιωσηφίδου), Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(εκπρόσωποι: S. Boelaert και F. Castillo de la Torre)
Αντικείμενο
Αίτηση αναιρέσεως κατά της διατάξεως του Γενικού Δικαστηρίου
(τρίτο τμήμα) της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, T-292/09, Mugraby
κατά Συμβουλίου και Επιτροπής, με την οποία απορρίφθηκαν, αφε
νός, προσφυγή κατά της παραλείψεως του Συμβουλίου και της
Επιτροπής να λάβουν θέση επί του αιτήματος του νυν αναιρεσεί
οντος για λήψη μέτρων κατά του Λιβάνου λόγω προβαλλόμενης
προσβολής εκ μέρους του εν λόγω κράτους των θεμελιωδών δικαιω
μάτων του και παραβιάσεως της Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ της
Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Λιβάνου και, αφετέρου, αγωγή
αποζημιώσεως για την αποκατάσταση της ζημίας που φέρεται ότι
υπέστη ο νυν αναιρεσείων λόγω της αδράνειας των κοινοτικών
αυτών οργάνων.
Διατακτικό
Το Δικαστήριο διατάσσει:
1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

(Αναίρεση — Κοινοτικό σήμα — Αίτηση καταχωρίσεως του
λεκτικού σήματος «OMNICARE CLINICAL RESEARCH» —
Ανακοπή — Απόφαση του τμήματος προσφυγών για την
απόρριψη της αιτήσεως καταχωρίσεως — Προσφυγή —
Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου για την απόρριψη της
προσφυγής αυτής — Ανάκληση της ανακοπής — Αναίρεση
— Κατάργηση της δίκης)
(2013/C 9/40)
Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική
Διάδικοι
Αναιρεσείουσα: Omnicare, Inc. (εκπρόσωπος: M. Edenborough
QC)
Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της
Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)
(εκπρόσωπος: J. Crespo Carrillo), Astellas Pharma GmbH
(εκπρόσωπος: M. Polo Carreño, δικηγόρος)
Αντικείμενο
Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου
(πρώτο τμήμα) της 9ης Σεπτεμβρίου 2011, Omnicare κατά ΓΕΕΑ
— Astellas Pharma (OMNICARE) (T-289/09), με την οποία το
Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή ακυρώσεως που άσκησε
ο αιτών την καταχώριση του λεκτικού σήματος «OMNICARE
CLINICAL RESEARCH», για υπηρεσίες της κλάσεως 42, κατά
της αποφάσεως R 401/2008-4 του τετάρτου τμήματος προσφυγών
του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(ΓΕΕΑ), της 14ης Μαΐου 2009, με την οποία ακυρώθηκε η από
φαση του τμήματος ανακοπών περί απορρίψεως της ανακοπής που
άσκησε ο δικαιούχος του εθνικού σήματος «OMNICARE» για υπη
ρεσίες των κλάσεων 35, 41 και 42 — Ερμηνεία και εφαρμογή του
άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 207/2009
— Έννοια της ουσιαστικής χρήσεως ενός προγενέστερου σήματος
— Σήμα που χρησιμοποιείται για υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται
δωρεάν
Διατακτικό
Το Δικαστήριο διατάσσει:
1) Παρέλκει η έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως αναιρέσεως
που άσκησε η Omnicare Inc.
2) Καταδικάζει την Omnicare Inc. στα δικαστικά έξοδα στα οποία
υποβλήθηκε το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσω
τερικής αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα)
(ΓΕΕΑ), στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας καθώς και
της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων.

2) Καταδικάζει τον M. Mugraby στα δικαστικά έξοδα.

3) Η Omnicare Inc. και η Astellas Pharma GmbH θα φέρουν τα
δικά τους έξοδα.

(1) ΕΕ C 25 σ. 28.1.2012.

(1) ΕΕ C 25 σ. 28.1.2012.

