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Úradný vestník Európskej únie

tom zmysle, že sa neuplatňuje na vnútroštátnu právnu úpravu, o akú
ide vo veci samej, ktorá nesleduje účel týkajúci sa ochrany spotrebiteľov.

12.1.2013

Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 18.
septembra 2012 — Omnicare, Inc./Úrad pre harmonizáciu
vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Astellas
Pharma GmbH
(Vec C-587/11 P) (1)

(1) Ú. v. EÚ C 32, 4.2.2012.

Uznesenie Súdneho dvora z 12. júla 2012 — Muhamad
Mugraby/Rada Európskej únie, Európska komisia

(Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška
slovného označenia „OMNICARE CLINICAL RESEARCH“
— Námietka — Rozhodnutie odvolacieho senátu, ktorým sa
zamieta prihláška — Žaloba — Rozsudok Všeobecného súdu,
ktorým sa zamieta táto žaloba — Späťvzatie námietky —
Odvolanie — Zastavenie konania)

(Vec C-581/11 P) (1)

(2013/C 9/40)

(Odvolanie — Žaloba na nečinnosť — Porušenie základných
práv a asociačnej dohody medzi Európskym spoločenstvom a
Libanonskou republikou — Neprijatie opatrení Radou a
Komisiou voči Libanonskej republike — Žaloba o náhradu
škody — Zjavne nedôvodné a zjavne neprípustné odvolanie)

Jazyk konania: angličtina

(2013/C 9/39)
Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania

Účastníci konania
Odvolateľka: Omnicare, Inc. (v zastúpení: M. Edenborough, QC)
Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a vzory) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo,
splnomocnený zástupca), Astellas Pharma GmbH (v zastúpení:
M. Polo Carreño, abogada)

Odvolateľ: Muhamad Mugraby (v zastúpení: S. Delhaye, advokát)
Predmet veci
Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: B.
Driessen a M.-M. Joséphidès, splnomocnení zástupcovia),
Európska komisia (v zastúpení: S. Boelaert a F. Castillo de la
Torre, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci
Odvolanie podané proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia
komora) zo 6. septembra 2011, Mugraby/Rada a Komisia
(T-292/09), na jednej strane o zamietnutí žaloby o nečinnosť
smerujúcej k určeniu, že Rada a Komisia sa nezákonne zdržali
zaujatia stanoviska k žiadosti odvolateľa týkajúcej sa prijatia
opatrení voči Libanonu z dôvodu údajného porušenia jeho
základných práv zo strany Libanonu a porušenia asociačnej
dohody medzi Spoločenstvom a Libanonskou republikou, a na
druhej strane o zamietnutí návrhu na priznanie náhrady škody
udajne spôsobenej odvolateľovi v dôsledku nečinnosti inštitúcií
Spoločenstva

Výrok
1. Odvolanie sa zamieta.

Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá
komora) z 9. septembra 2011, Omnicare/ÚHVT — Astellas
Pharma (OMNICARE) (T-289/09), ktorým Všeobecný súd
zamietol žalobu o neplatnosť podanú prihlasovateľom slovnej
ochrannej známky „OMNICARE CLINICAL RESEARCH“ pre
služby zaradené do triedy 42 proti rozhodnutiu štvrtého odvo
lacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ÚHVT) R 401/2008-4 zo 14. mája 2009, ktorým bolo zrušené
rozhodnutie námietkového oddelenia zamietajúce námietku
podanú majiteľom národnej ochrannej známky „OMNICARE“
pre služby zaradené do tried 35, 41 a 42 — Výklad a uplat
ňovanie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 —
Pojem riadne používanie skoršej ochrannej známky —
Ochranná známka používaná pre služby poskytované zadarmo

Výrok
1. Konanie o odvolaní podanom Omnicare, Inc. sa zastavuje.
2. Omnicare, Inc. je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil
Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a
vzory) (ÚHVT) v rámci tohto konania, ako aj konania o nariadení
predbežného opatrenia.

2. M. Mugraby je povinný nahradiť trovy konania.

3. Omnicare, Inc. a Astellas Pharma GmbH znášajú svoje vlastné
trovy konania.

(1) Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012.

(1) Ú. v. EÚ C 25, 28.1.2012.

