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Părțile din procedura principală
Recurentă: Mitnitsa Varna
Intimată: „SAKSA” ООD
cu participarea: Okrazhna prokuratura – Varna

Dispozitivul
Nomenclatura combinată care figurează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind
Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun, în versiunea rezultată din Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 1101/2014 al Comisiei din 16 octombrie 2014, trebuie interpretată în sensul că un ulei mineral precum cel în discuție în litigiul
principal nu poate, ca urmare a caracteristicilor sale privind distilarea, să fie clasificat drept motorină la subpoziția 2710 19 43 din
această nomenclatură nici chiar în cazul în care acest ulei îndeplinește cerințele vizate în standardul armonizat EN 590, în versiunea din
luna septembrie 2013, referitoare la motorina destinată climatelor arctice sau cu ierni aspre.
(1)

JO C 213, 3.7.2017.

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Polonia) la
24 noiembrie 2017 – WB
(Cauza C-658/17)
(2018/C 134/16)
Limba de procedură: polona
Instanța de trimitere
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Reclamantul din litigiul principal
WB

Întrebările preliminare
1) Articolul 46 alineatul (3) litera (b) coroborat cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al
Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și
executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind
crearea unui certificat european de moștenitor (1) trebuie interpretat în sensul că emiterea unui atestat privind o hotărâre
judecătorească în materie de succesiuni, al cărui formular constituie anexa 1 la Regulamentul de punere în aplicare (UE)
nr. 1329/2014 al Comisiei din 9 decembrie 2014 de stabilire a formularelor menționate în Regulamentul (UE) nr. 650/
2012 (2), este permisă și în cazul unor hotărâri prin care se atestă calitatea de moștenitor, dar care nu sunt (nici în parte)
executorii?
2) Articolul 3 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul nr. 650/2012 trebuie interpretat în sensul că un act de confirmare a
succesiunii întocmit de un notar pe baza unei cereri necontencioase formulate de toate părțile la o procedură
succesorală, care are aceleași efecte juridice ca cele ale unei ordonanțe definitive privind succesiunea – precum un act de
confirmare a succesiunii întocmit de un notar polonez – constituie o hotărâre în sensul acestei dispoziții?
În consecință,
articolul 3 alineatul (2) prima teză din Regulamentul nr. 650/2012 trebuie interpretat în sensul că notarul care
întocmește un asemenea act de confirmare a succesiunii trebuie să fie calificat drept instanță judecătorească în sensul
dispoziției sus-menționate?
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3) Articolul 3 alineatul (2) a doua teză din Regulamentul nr. 650/2012 trebuie interpretat în sensul că notificarea efectuată
de un stat membru conform articolului 79 din regulament are natură informativă și nu condiționează calificarea drept
instanță judecătorească a unui profesionist din domeniul juridic competent în materie de succesiuni care exercită
atribuții judiciare în sensul articolului 3 alineatul (2) prima teză din regulament, dacă acesta îndeplinește condițiile
rezultate din ultima dispoziție menționată?
4) În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 1, 2 sau 3:
articolul 3 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul nr. 650/2012 trebuie interpretat în sensul că o calificare a unui
instrument procedural național care atestă calitatea de moștenitor, precum actul polonez de confirmare a succesiunii,
drept o hotărâre în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul nr. 650/2012 exclude calificarea acestuia
drept act autentic?
5) În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 4:
articolul 3 alineatul (1) litera (i) din Regulamentul nr. 650/2012 trebuie interpretat în sensul că un act de confirmare a
succesiunii întocmit de notar pe baza unei cereri necontencioase formulate de toate părțile la o procedură succesorală –
precum un act de confirmare a succesiunii întocmit de un notar polonez – constituie un act autentic în sensul acestei
dispoziții?
(1)
(2)

JO L 201, p. 107.
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1329/2014 al Comisiei din 9 decembrie 2014 de stabilire a formularelor menționate în
Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și
executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui
certificat european de moștenitor (JO L 359, p. 30).

Recurs introdus la 13 decembrie 2017 de Toni Klement împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a
șasea) din 10 octombrie 2017 în cauza T-211/14 RENV, Toni Klement/Oficiul Uniunii Europene
pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
(Cauza C-698/17 P)
(2018/C 134/17)
Limba de procedură: germana
Părțile
Recurent: Toni Klement (reprezentant: J. Weiser, avocat)
Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Concluziile recurentului
Recurentul solicită Curții:
— anularea Hotărârii atacate, pronunțată de Tribunalul la 10 octombrie 2017 în cauza T-211/14 RENV;
— obligarea celeilalte părți din procedură la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
Recurentul invocă în esență două motive.
Prin intermediul primului motiv, recurentul susține că motivarea cu privire la caracterul distinctiv care a fost recunoscut
mărcii tridimensionale este insuficientă. Hotărârea atacată nu furnizează nicio explicație cu privire la motivul pentru care
marca tridimensională în litigiu are un caracter distinctiv deosebit de accentuat în pofida faptului că forma sa nu face decât
să răspundă unor necesități de ordin tehnic. În consecință, hotărârea nu este motivată în mod clar și comprehensibil în ceea
ce privește un aspect esențial, fiind deci afectată de o eroare de drept.

