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Rozsudek Tribunálu ze dne 4. září 2015 – Spojené království v. Komise
(Věc T-245/13) (1)
„EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Režim jednotné
platby — Klíčové kontroly — Sekundární kontroly — Články 51, 53, 73 a 73a nařízení (ES)č. 796/2004“
(2015/C 346/24)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobce: Spojené království Velké Británie a Severního Irska (zástupci: původně C. Murrell, M. Holt a E. Jenkinson, poté
M. Holt, zmocněnci, ve spolupráci s D. Wyattem, QC, a V. Wakefieldem, barrister)
Žalovaná: Evropská komise (zástupci: P. Rossi a K. Skelly, zmocněnci)

Předmět věci
Návrh na částečné zrušení prováděcího rozhodnutí Komise 2013/123/EU ze dne 26. února 2013, kterým se z financování
Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 67, s. 20) v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí týká položky
uvedené v příloze 1, která se týká extrapolované opravy ve výši 5,19 % uplatněné na náklady vynaložené v Severním Irsku
(Spojené království) v rozpočtovém roce 2010, dosahující částky 16 513 582,57 eura.

Výrok rozsudku
1) Žaloba se zamítá.
2) Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponese vedle vlastních nákladů řízení náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

(1)

Úř. věst. C 189, 29. 6. 2013.

Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – Řecko v. Komise
(Věc T-346/13) (1)
„EZOZF — Záruční sekce — EZZF a EZFRV — Výdaje vyloučené z financování — Opatření pro rozvoj
venkova — Agroenvironmentální opatření — Přiměřenost kontrol — Paušální finanční opravy“
(2015/C 346/25)
Jednací jazyk: řečtina
Účastnice řízení
Žalobkyně: Řecká republika (zástupci: původně I.-K. Chalkias, X. Basakou a A.-E. Vasilopoulou, poté A. E. Vasilopoulou,
G. Kanellopoulos a O. Tsirkinidou, zmocněnci)
Žalovaná: Evropská komise (zástupci: A. Marcoulli a D. Triantafyllou, zmocněnci)
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Předmět věci
Návrh na zrušení prováděcího rozhodnutí Komise 2013/214/EU ze dne 2. května 2013, kterým se z financování
Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského
orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (Úř. věst. L 123, s. 11).

Výrok rozsudku
1) Prováděcí rozhodnutí Komise 2013/214/EU ze dne 2. května 2013, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje
vynaložené členskými státy v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF), v rámci
Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), se zrušuje
v rozsahu, v němž ukládá Řecké republice finanční opravu ve výši 2 %, pokud jde o dílčí agroenvironmentální opatření „Ekologické
zemědělství“ a „Ekologický chov“.

2) Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3) Řecká republika a Evropská komise ponesou vlastní náklady řízení.

(1)

Úř. věst. C 245, 24.8.2013.

Rozsudek Tribunálu ze dne 10. září 2015 – H&M Hennes & Mauritz v. OHIM – Yves Saint Laurent
(Kabelky)
(Věc T-525/13) (1)
„(Průmyslový) vzor Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Zapsaný (průmyslový vzor)
Společenství znázorňující kabelky — Starší (průmyslový) vzor — Důvod neplatnosti — Individuální
povaha — Článek 6 nařízení (ES) č. 6/2002 — Povinnost uvést odůvodnění“
(2015/C 346/26)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Žalobkyně: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburk, Německo) (zástupci: H. Hartwig a A. von Mühlendahl,
advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Folliard-Monguiral, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Yves Saint Laurent SAS
(Paříž, Francie) (zástupce: N. Decker, advokát)

Předmět věci
Žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 8. července 2013 (věc R 207/2012-3), týkajícímu
se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG a Yves Saint Laurent SAS.

