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2) În lumina principiului egalității armelor și a principiului căii de atac efective, articolul 47 din cartă, eventual coroborat
cu articolul 41 și cu articolul 52 din cartă, trebuie interpretat în sensul că se opune unei dispoziții naționale precum
articolul 19 alineatele 3 și 4 din Legea poliției Landului Tirol, care prevede măsuri efective de exercitare directă a
prerogativei de a emite dispoziții și a forței de constrângere, în special închiderea unor întreprinderi, fără documentație și
fără confirmare în raport cu persoana vizată?

3) În lumina principiului egalității armelor, articolul 47 din cartă, coroborat eventual cu articolele 41 și 52 din cartă,
trebuie interpretat în sensul că se opune unei dispoziții naționale precum articolul 19 alineatele 3 și 4 din Legea poliției
Landului Tirol, care prevede că, pentru anularea unor măsuri efective de exercitare directă a prerogativei de a emite
dispoziții și a forței de constrângere care nu fac obiectul unei proceduri, în special închiderea unor întreprinderi, este
necesar ca persoana vizată de această măsură efectivă să depună o cerere motivată de anulare a închiderii?

4) Având în vedere principiul căii de atac efective, articolul 47 din cartă coroborat cu articolul 52 din cartă trebuie
interpretat în sensul că se opune unei dispoziții naționale precum articolul 19 alineatul 4 din Legea poliției Landului
Tirol care, în cazul unei măsuri coercitive efective sub forma închiderii unei întreprinderi, permite doar, în anumite
condiții, un drept restricționat de a solicita anularea?

Cerere de decizie preliminară introdusă de Thüringer Oberlandesgericht (Germania) la 3 aprilie
2018 – Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Freistaat Thüringen
(Cauza C-239/18)
(2018/C 249/08)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Thüringer Oberlandesgericht

Părțile din procedura principală
Reclamantă și apelantă: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH

Pârât și intimat: Freistaat Thüringen

Întrebările preliminare
1) Conform articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1768/95 (1), există un drept de informare în raport cu
organismele oficiale care se limitează doar la informații privind speciile de plante, fără ca prin cererea de informații să
poată fi de asemenea solicitate informații privind un soi protejat?

2) În cazul în care din răspunsul la prima întrebare rezultă că poate fi invocat un asemenea drept de informare:

a) Autoritatea care controlează subvenţiile acordate agricultorilor din fondurile Uniunii Europene și care, în acest
context, stochează datele agricultorilor solicitanți care se referă şi la specii de plante poate fi calificată drept un
organism oficial implicat în controlul producției agricole, în sensul articolului 11 alineatul (2) (prima liniuță) din
Regulamentul (CE) nr. 1768/95?
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b) Organismul oficial are dreptul să rețină informațiile cerute dacă furnizarea de informații necesită recurgerea la un terţ
pentru a prelucra şi a tria datele deținute de acel organism, iar acest fapt necesită un efort financiar de aproximativ
6 000 de euro? Este relevantă împrejurarea că solicitantul este dispus să suporte costurile generate?

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1768/95 al Comisiei din 24 iulie 1995 de stabilire a normelor de aplicare a derogării prevăzute la articolul 14
alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului de instituire a unui regim de protecție comunitară a soiurilor de plante
(JO 1995, L 173, p. 14, Ediţie specială, 03/vol. 17, p. 177).

Recurs introdus la 24 ianuarie 2018 de Constantin Film Produktion GmbH împotriva Hotărârii
Tribunalului (Camera a șasea) din 4 aprilie 2018 în cauza T-69/17, Constantin Film Produktion
GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
(Cauza C-240/18 P)
(2018/C 249/09)
Limba de procedură: germana
Părțile
Recurentă: Constantin Film Produktion GmbH (reprezentanți: E. Saarmann și P. Baronikians, avocați)
Cealaltă parte din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Concluziile recurentei
— Anularea Hotărârii Tribunalului din 24 ianuarie 2018;
— obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
Recurenta invocă trei motive în susținerea recursului:

1. Încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene (RMU)
Tribunalul Uniunii Europene ar fi respins în mod eronat cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene în litigiu
întemeindu-se pe motivul absolut de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (f) din RMU (1). Semnul nu ar fi contrar
bunelor moravuri.
În cadrul analizei aprecierilor făcute de organul inferior, Tribunalul ar fi săvârșit următoarele erori:
Tribunalul ar fi examinat semnul „Fuck you, Goethe”, iar nu semnul solicitat în particular „Fack Ju Göthe”.
Le Tribunal ar fi considerat în mod incorect că semnul solicitat prezintă o vulgaritate intrinsecă, și nu ar fi ținut seama de
faptul că combinația termenilor „Fack Ju Göthe” constituie un concept artistic original și marcant care, ca urmare a
ortografierii incorecte, pare a fi ludic și anodin.

