OPLYSNINGER OM DE IKKE OFFENTLIGGJORTE AFGØRELSER

5. Særlige rettergangsformer — udsættelse af gennemførelse — betingelser — afvejning
af samtlige interesser i sagen — begreb — den almindelige offentlige interesse mere
tungtvejende end individuelle interesser (art. 278 TEUF) (jf. præmis 36-39 og 4143)

Angående
Principalt begæring om delvis udsættelse af gennemførelsen af Rådets afgørelse
2010/787/EU af 10. december 2010 om statsstøtte til fremme af lukning af kulminer,
der ikke er konkurrencedygtige (EUT L 336, s. 24), og subsidiært begæring om, at
gennemførelsen af denne beslutning udsættes fuldt ud.

Konklusion
1)

Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge.

2)

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Rettens dom (Første Afdeling) af 7. december 2011 —
El Corte Inglés mod KHIM — Azzedine Alaïa (ALIA)

(Sag T-152/10)

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om EF-ordmærket ALIA — det
ældre EF-figurmærke ALAÏA PARIS — relativ registreringshindring — risiko for
forveksling — artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009«
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EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative
registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre
varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende
art — risiko for forveksling med det ældre varemærke [Rådets forordning nr. 207/2009,
art. 8, stk. 1, litra b)] (jf. præmis 19, 20 og 59)

Angående

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 3. februar 2010 af Fjerde Appelkammer
ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag
R 924/2008-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Azzedine Alaïa og El Corte
Inglés, SA.

Konklusion

1)

Afgørelse truffet den 3. februar 2010 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for
Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 924/20084) annulleres, for så vidt som appelkammeret ikke lod de varer i klasse 3, som
svarer til beskrivelsen »parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater,
hårvand; tandplejemidler« være omfattet af dets bedømmelse af, om der er en
risiko for forveksling mellem de omhandlede varemærker.

2)

I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3)

El Corte Inglés, SA, Harmoniseringskontoret og Azzedine Alaïa bærer hver
deres egne omkostninger.
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