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Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

Prattiċi Kummerċjali Żleali”), għandha tiġi interpretata fis-sens li din
ma tapplikax għal leġiżlazzjoni nazzjonali, bħal dik inkwistjoni filkawża prinċipali, li ma hijiex intiża għall-finijiet ta’ protezzjoni talkonsumaturi.

12.1.2013

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-18 ta’
Settembru 2012 — Omnicare, Inc. vs L-Uffiċċju għallArmonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni),
Astellas Pharma GmbH
(Kawża C-587/11) (1)

(1) ĠU C 32, 4.2.2012

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-12 ta’ Lulju 2012 —
Muhamad Mugraby vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, IlKummissjoni Ewropea

(Appell — Trade mark Komunitarja — Applikazzjoni għarreġistrazzjoni tas-sinjal verbali “OMNICARE CLINICAL
RESEARCH” — Oppożizzjoni — Deċiżjoni tal-Bord talAppell li tiċħad l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni — Rikors
— Sentenza tal-Qorti Ġenerali li tiċħad dan ir-rikors — Ċess
joni tal-oppożizzjoni — Appell — Ma hemmx lok li tingħata
deċiżjoni)
(2013/C 9/40)

(Kawża C-581/11 P) (1)
(Appell — Rikors għal nuqqas li tittieħed azzjoni — Ksur ta’
drittijiet fundamentali u tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn ilKomunità Ewropea u r-Repubblika Libaniża — Astensjoni
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni milli tadotta miżuri kontra rRepubblika Libaniża — Rikors għad-danni — Appell mani
festament infondat u manifestament inammissibbli)
(2013/C 9/39)
Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż
Partijiet
Rikorrenti: Omnicare, Inc. (rappreżentant: M. Edenborough QC)
Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fisSuq Intern (Trade marks u Disinni) (rappreżentanti: J. Crespo
Carrillo, aġent), Astellas Pharma GmbH (rappreżentant: M. Polo
Carreño, avukat)

Partijiet
Appellant: Muhamad Mugraby (rappreżentant: S. Delhaye,
avukat)
Parti oħra fil-proċedura: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (rappreżen
tanti: B. Driessen u M.-M. Joséphidès, aġenti), Il-Kummissjoni
Ewropea (rappreżentanti: S. Boelaert u F. Castillo de la Torre,
aġenti)
Suġġett
Appell mid-digriet tal-Qorti Ġenerali tas-6 ta’ Settembru 2011
(It-Tielet Awla), Mugraby vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni
(T-292/09) li jiċħad, minn naħa, rikors għal nuqqas li tittieħed
azzjoni intiż li jiġi kkonstatat li l-Kunsill u l-Kummissjoni naqsu
illegalment milli jieħdu pożizzjoni dwar it-talba tar-rikorrent
dwar l-adozzjoni ta’ miżuri fil-konfront tal-Libanu minħabba
l-allegat ksur minn dan l-Istat tad-drittijiet fundamentali tiegħu
u tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn il-Komunità u r-Repubblika
Libaniża, u li jiċħad, min-naħa l-oħra, rikors intiż sabiex jinkiseb
kumpens għad-dannu allegatament imġarrab mir-rikorrent
b’konsegwenza tan-nuqqas li tittieħed azzjoni min-naħa ta’
dawn l-istituzzjonijiet Komunitarji
Dispożittiv

Suġġett
Appell mis-sentenza tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla), tad-9 ta’
Settembru 2011, Omnicare vs UASI — Astellas Pharma (OMNI
CARE) (T-289/09), li permezz tagħha l-Qorti Ġenerali ċaħdet
rikors għal annullament ippreżentat mill-applikant għat-trade
mark verbali “OMNICARE CLINICAL RESEARCH”, għal servizzi
fil-klassi 42, kontra d-Deċiżjoni R 401/2008-4 tar-Raba’ Bord
tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern
(UASI), tal-14 ta’ Mejju 2009, li tannulla d-deċiżjoni tad-Diviż
joni tal-Oppożizzjoni li tiċħad l-oppożizzjoni magħmula millproprjetarju tat-trade mark nazzjonali “OMNICARE”, għal
servizzi fil-klassijiet 35, 41 u 42 — Interpretazzjoni u
applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 207/2009
— Kunċett ta’ użu ġenwin ta’ trade mark preċedenti — Trade
mark użata għal servizzi pprovduti mingħajr ħlas
Dispożittiv
(1) Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni dwar l-appell ippreżentat
minn Omnicare Inc.
(2) Omnicare Inc. hija kkundannata għall-ispejjeż tal-Uffiċċju għallArmonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI),
fil-kuntest tal-kawża preżenti kif ukoll tal-proċeduri għal miżuri
provviżorji.

(1) L-appell huwa miċħud.
(2) M. Mugraby huwa kkundannat għall-ispejjeż.

(3) Omnicare Inc. u Astellas Pharma GmbH għandhom ibatu lispejjeż tagħhom stess.

(1) GU C 25, 28.1.2012.

(1) ĠU C 25, 28.1.2012.

