C 80/26

ET

Euroopa Liidu Teataja

— tühistada hagejaid puudutavas osas:

Üldkohtu 18. jaanuari 2012. aasta määrus — Ghost Brand
versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Procter & Gamble
International Operations (GHOST)

— otsus 2011/273/ÜVJP koos sellesse praeguse ajani tehtud
täienduste ja muudatustega, seal hulgas kõik hagiaval
duse 17. peatükis nimetatud otsused;

— määrus nr 442/2011 koos sellesse praeguse ajani tehtud
täienduste ja muudatustega, seal hulgas kõik hagiaval
duse 18. peatükis nimetatud määrused;

— otsus 2011/782/ÜVJP koos sellesse praeguse ajani,
eeskätt
rakendusotsusega
2012/37/ÜVJP
tehtud
täienduste ja muudatustega vastavalt hagiavalduse 19.
peatükile;

17.3.2012

(Kohtuasi T-298/11) (1)
(2012/C 80/45)
Kohtumenetluse keel: inglise
Kuuenda koja esimees andis määruse kohtuasja registrist
kustutamiseks.
(1) ELT C 238, 13.8.2011.

Üldkohtu 18. jaanuari 2012. aasta määrus — Otto versus
Siseturu Ühtlustamise Amet — Nalsani (TOTTO)
(Kohtuasi T-300/11) (1)

— määrus nr 36/2012 koos sellesse praeguse ajani, eeskätt
rakendusmäärusega 55/2012 tehtud täienduste ja
muudatustega vastavalt hagiavalduse 20. peatükile.

— tühistada hagejatele adresseeritud 21. detsembri 2011. aasta
teatisele lisatud nõukogu otsus, kuna sellega jäeti nende
nimed vaidlustatud loetellu;

— mõista kohtukulud välja nõukogult.

(2012/C 80/46)
Kohtumenetluse keel: hispaania
Viienda koja esimees
kustutamiseks.

määruse

kohtuasja

registrist

(1) ELT C 238, 13.8.2011.

Üldkohtu 18. jaanuari 2012. aasta määrus — Stuchting
Greenpeace Nederland ja PAN Europe versus komisjon
(Kohtuasi T-362/11) (1)

Väited ja peamised argumendid

(2012/C 80/47)

Hagi põhjendusena esitavad hagejad kaks väidet, mis on põhi
osas identsed või sarnased kohtuasjas T-653/11: Jaber vs.
nõukogu esitatud väidetele.

Kohtumenetluse keel: inglise
Teise koja esimees
kustutamiseks.

Üldkohtu 6. veebruari 2012. aasta määrus — Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Valencia versus komisjon

tegi

andis

määruse

kohtuasja

registrist

(1) ELT C 252, 27.8.2011.

(Kohtuasi T-337/09) (1)

Üldkohtu 26. jaanuari 2012. aasta määrus — Symfiliosi
versus FRA

(2012/C 80/44)

(Kohtuasi T-397/11) (1)

Kohtumenetluse keel: hispaania

(2012/C 80/48)

Seitsmenda koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist
kustutamiseks.

Kohtumenetluse keel: inglise

(1) ELT C 256, 24.10.2009.

Esimese koja
kustutamiseks.

esimees

(1) ELT C 282, 24.9.2011.

tegi

määruse

kohtuasja

registrist

