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otillbörliga affärsmetoder) ska tolkas så att det inte kan tillämpas på
en nationell lagstiftning såsom den i det nationella målet vilken inte
syftar till konsumentskydd.

12.1.2013

Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 18
september 2012 — Omnicare, Inc. mot Byrån för
harmonisering inom den inre marknaden (varumärken,
mönster och modeller), Astellas Pharma GmbH
(Mål C-587/11 P) (1)

(1 )

EUT C 32 av den 4.2.2012.

Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Muhamad
Mugraby mot Europeiska unionens råd och Europeiska
kommissionen

(Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Ansökan om re
gistrering av ordmärket ”OMNICARE CLINICAL RESE
ARCH” — Invändning — Överklagandenämndens beslut
att avslå ansökan om registrering — Talan — Dom genom
vilken tribunalen ogillat talan — Återkallande av invänd
ningen — Överklagande — Anledning saknas att döma
i saken)
(2013/C 9/40)

(Mål C-581/11 P) (1)
(Överklagande — Passivitetstalan — Åsidosättande av
grundläggande rättigheter och av associeringsavtalet mellan
Europeiska gemenskapen och Republiken Libanon — Rådets
och kommissionens underlåtenhet att vidta åtgärder mot Re
publiken Libanon — Skadeståndstalan — Uppenbart att
överklagandet inte kan tas upp till prövning och att det är
ogrundat)
(2013/C 9/39)
Rättegångsspråk: engelska
Parter
Klagande: Muhamad Mugraby (ombud: S. Delhaye, Advocate)
Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd (ombud: B. Dries
sen och M.-M. Joséphidès) och Europeiska kommissionen (om
bud: S. Boelaert och F. Castillo de la Torre)

Saken
Överklagande av det beslut som meddelades av tribunalen
(tredje avdelningen) den 6 september 2011 i mål T-292/09,
Mugraby mot rådet och kommissionen, som innebar avvisning
av dels en passivitetstalan om fastställande av att rådet och
kommissionen rättsstridigt hade underlåtit att ta ställning till
klagandens begäran om vidtagande av åtgärder mot Libanon
till följd av att denna stats åsidosättande av klagandens grund
läggande rättigheter och av associeringsavtalet mellan gemen
skapen och Republiken Libanon, dels en talan om ersättning
för den skada som det påstås att klaganden lidit till följd av
dessa gemenskapsinstitutioners underlåtenhet att vidta åtgärder

Rättegångsspråk: engelska
Parter
Sökande: Omnicare, Inc. (ombud: M. Edenborough, QC)
Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre
marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J.
Crespo Carrillo), Astellas Pharma GmbH (ombud: M. Polo Car
reño, abogada)
Saken
Överklagande av den dom som tribunalen (första avdelningen)
meddelade den 9 september 2011 i mål T-289/09, Omnicare
mot harmoniseringsbyrån — Astellas Pharma (OMNICARE), ge
nom vilken tribunalen avvisade en talan om ogiltigförklaring,
som den som ansökt om registrering av ordmärket ”OMNI
CARE CLINICAL RESEARCH” för tjänster i klass 42 väckt
mot det beslut som fjärde överklagandenämnden vid byrån
för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniserings
byrån) fattat den 14 maj 2009 i ärende R 401/2008-4, att
upphäva invändningsenhetens beslut att avslå invändningen
från innehavaren av det nationella märket ”OMNICARE” för
tjänster i klasserna 35, 41 och 42 — Tolkning och tillämpning
av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 — Begreppet verkligt
bruk av det äldre varumärket — Märke som använts för tjänster
som tillhandahållits vederlagsfritt
Avgörande
1. Anledning saknas att pröva Omnicare Incs överklagande.

1. Överklagandet ogillas.

2. Omnicare Inc
harmonisering
och modeller)
detta mål och

2. Muhamad Mugraby ska ersätta rättegångskostnaderna.

3. Omnicare Inc. och Astellas Pharma GmbH ska bära sina egna
kostnader.

(1) EUT C 25, 28.1.2012.

(1) EUT C 25, 28.1.2012.

Avgörande

förpliktas att ersätta de kostnader som Byrån för
inom den inre marknaden (varumärken, mönster
(harmoniseringsbyrån) har haft inom ramen för
det interimistiska förfarandet.

