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5. Ασφαλιστικά μέτρα — Αναστολή εκτελέσεως — Προϋποθέσεις χορηγήσεως —
Στάθμιση όλων των εμπλεκομένων συμφερόντων — Έννοια — Υπεροχή του
γενικού δημοσίου συμφέροντος έναντι των κατ’ ιδίαν συμφερόντων (Άρθρο 278
ΣΛΕΕ) (βλ. σκέψεις 36-39, 41-43)

Αντικείμενο
Κυρίως, αίτηση μερικής αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως 2010/787/ΕΕ του
Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που δι
ευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (ΕΕ L 336,
σ. 24), και, επικουρικώς, αίτηση ολικής αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως αυτής.

Διατακτικό
Ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου διατάσσει:
1)

Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

2)

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 7ης Δεκεμβρίου 2011 —
El Corte Inglés κατά ΓΕΕΑ — Azzedine Alaïa (ALIA)

(Υπόθεση T-152/10)

«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού
λεκτικού σήματος ALIA — Προγενέστερο κοινοτικό εικονιστικό σήμα ALAÏA
PARIS — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως — Άρθρο 8,
παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009»
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Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι
απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο προγενέστερου πανομοιότυπου ή
παρόμοιου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπα ή παρόμοια προϊόντα
ή υπηρεσίες — Κίνδυνος συγχύσεως με το προγενέστερο σήμα (Κανονισμός 207/2009
του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο βʹ) (βλ. σκέψεις 19-20, 59)

Αντικείμενο

Προσφυγή κατά της αποφάσεως του τετάρτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της
3ης Φεβρουαρίου 2010 (υπόθεση R 924/2008-4), σχετικά με διαδικασία ανακοπής
μεταξύ του Azzedine Alaïa και της El Corte Inglés, SA.

Διατακτικό

Το Γενικό Δικαστήριο αποφασίζει:

1)

Ακυρώνει την απόφαση του τετάρτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου
Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια
και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 3ης Φεβρουαρίου 2010 (υπόθεση R 924/20084), καθόσον το τμήμα προσφυγών απέκλεισε κατά την ανάλυση του κινδύνου
συγχύσεως μεταξύ των επίμαχων σημάτων τα προϊόντα που υπάγονται στην
κλάση 3 και αντιστοιχούν στην περιγραφή «είδη αρωματοποιίας, αιθέρια
έλαια, καλλυντικά, λοσιόν για τα μαλλιά· οδοντοσκευάσματα».

2)

Απορρίπτει την προσφυγή κατά τα λοιπά.

3)

Η El Corte Inglés, SA, το ΓΕΕΑ και ο Azzedine Alaïa φέρουν τα δικαστικά
έξοδά τους.
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