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19.10.2015 г.

Решение на Общия съд от 4 септември 2015 г. — Обединено кралство/Комисия
(Дело T-245/13) (1)
(ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране —
Схема на единно плащане — Ключови проверки — Вторични проверки — Членове 51, 53, 73 и 73а
от Регламент (ЕО) № 796/2004)
(2015/C 346/24)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители: първоначално C. Murrell, M. Holt
и E. Jenkinson, впоследствие M. Holt, подпомагани от D. Wyatt, QC, и от V. Wakefield, barrister)
Ответник: Европейска комисия (представители: P. Rossi и K. Skelly)

Предмет
Искане за частична отмяна на Решение за изпълнение 2013/123/ЕС на Комисията от 26 февруари 2013 година за
изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на
Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ
L 67, стр. 20), в частта, в която се отнася до позицията в приложение 1 към него, предвиждаща екстраполирана корекция от
5,19 % за осъществени в Северна Ирландия (Обединено кралство) разходи през финансовата 2010 г. в размер на
16 513 582,57 EUR.

Диспозитив
1) Отхвърля жалбата.
2) Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия понася направените от него съдебни разноски, както и
съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

(1)

ОВ C 189, 29.6.2013 г.

Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. —Гърция/Комисия
(Дело T-346/13) (1)
(ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — ФЕОГА и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от
финансиране — Мерки за развитие на селските райони — Агроекология — Адекватност на
проверките — Финансови корекции с фиксирана ставка)
(2015/C 346/25)
Език на производството: гръцки
Страни
Жалбоподател: Република Гърция (представители: първоначално I.-K. Chalkias, X. Basakou и A.-E. Vasilopoulou,
впоследствие A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos и O. Tsirkinidou)
Ответник: Европейска комисия (представители: A. Marcoulli и D. Triantafyllou)
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Предмет
Жалба за отмяна на Решение за изпълнение 2013/214/ЕС на Комисията от 2 май 2013 година за изключване от
финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския
фонд за ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 123,
стр. 11).

Диспозитив
1) Отменя Решение за изпълнение 2013/214/ЕС на Комисията от 2 май 2013 година за изключване от финансиране от
страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за
ориентиране и гарантиране на селското стопанство (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), в
частта, в която налага на Република Гърция финансова корекция от 2 % по отношение на агроекологичните подмерки
„Биологично земеделие“ и „Биологично отглеждане“.
2) Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.
3) Република Гърция и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.

(1)

ОВ C 245, 24.8.2013 г.

Решение на Общия съд от 10 септември 2015 г. — H&M Hennes & Mauritz/СХВП — Yves Saint
Laurent (Ръчни чанти)
(Дело T-525/13) (1)
(Промишлен дизайн на Общността — Производство за обявяване на недействителност —
Регистриран промишлен дизайн на Общността, представляващ ръчни чанти — По-ранен
промишлен дизайн — Основание за обявяване на недействителност — Оригиналност — Член 6
от Регламент (ЕО) № 6/2002 — Задължение за мотивиране)
(2015/C 346/26)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Хамбург, Германия) (представители: H. Hartwig и A. von
Mühlendahl, avocats)
Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (представител: A. Folliard-Monguiral)
Друга страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Общия съд: Yves Saint
Laurent SAS (Париж, Франция) (представител: N. Decker, avocat)

Предмет
Жалба срещу решението на трети апелативен състав на СХВП от 8 юли 2013 г. (преписка R 207/2012-3) в производство за
обявяване на недействителност между H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG и Yves Saint Laurent SAS.

