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Arrest van het Gerecht van 4 september 2015 — Verenigd Koninkrijk/Commissie
(Zaak T-245/13) (1)
[„EOGFL — Afdeling ‚Garantie’ — ELGF en Elfpo — Aan financiering onttrokken uitgaven —
Bedrijfstoeslagregeling — Essentiële controles — Aanvullende controles — Artikelen 51, 53, 73 en 73 bis
van verordening (EG) nr. 796/2004”]
(2015/C 346/24)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Murrell,
M. Holt en E. Jenkinson, vervolgens Holt, gemachtigden, bijgestaan door D. Wyatt, QC, en V. Wakefield, barrister)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Rossi en K. Skelly, gemachtigden)

Voorwerp
Verzoek tot gedeeltelijke nietigverklaring van uitvoeringsbesluit 2013/123/EU van de Commissie van 26 februari 2013
houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees
Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo)
(PB L 67, blz. 20), voor zover dat besluit betrekking heeft op een post in bijlage I erbij betreffende een geëxtrapoleerde
correctie van 5,19 %, toegepast op de in Noord-Ierland (Verenigd Koninkrijk) in begrotingsjaar 2010 verrichte uitgaven, ten
belope van 16 513 582,57 EUR

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland zal naast zijn eigen kosten de door de Europese Commissie gemaakte
kosten dragen.

(1)

PB C 189 van 29.6.2013.

Arrest van het Gerecht van 10 september 2015 — Griekenland/Commissie
(Zaak T-346/13) (1)
(„EOGFL — Afdeling Garantie — ELGF en Elfpo — Van financiering uitgesloten uitgaven —
Maatregelen voor plattelandsontwikkeling — Agromilieu — Toereikendheid van de controles —
Forfaitaire financiële correcties”)
(2015/C 346/25)
Procestaal: Grieks
Partijen
Verzoekende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: aanvankelijk I.-K. Chalkias, X. Basakou en A.-E. Vasilopoulou,
vervolgens A.-E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos en O. Tsirkinidou, gemachtigden)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Marcoulli en D. Triantafyllou, gemachtigden)
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Voorwerp
Verzoek tot nietigverklaring van uitvoeringsbesluit 2013/214/EU van de Commissie van 2 mei 2013 houdende onttrekking
aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Oriëntatie- en
Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)
of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB L 123, blz. 11).

Dictum
1) Uitvoeringsbesluit 2013/214/EU van de Commissie van 2 mei 2013 houdende onttrekking aan EU-financiering van bepaalde
uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL),
afdeling Garantie, in het kader van het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds
voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), wordt nietig verklaard voor zover daarbij aan de Helleense Republiek een financiële correctie van
2 % wordt opgelegd wat betreft de submaatregelen „biologische landbouw” en „biologische veeteelt” van de agromilieumaatregelen.
2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3) De Helleense Republiek en de Europese Commissie dragen hun eigen kosten.

(1)

PB C 245 van 24.8.2013.

Arrest van het Gerecht van 10 september 2015 — H&M Hennes & Mauritz/BHIM — Yves Saint
Laurent (Handtassen)
(Zaak T-525/13) (1)
[„Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodel dat een handtas
weergeeft — Ouder model — Nietigheidsgrond — Eigen karakter — Artikel 6 van verordening (EG) nr. 6/
2002 — Motiveringsplicht”]
(2015/C 346/26)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordigers: H. Hartwig en A. von
Mühlendahl, advocaten)
Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger:
A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Yves Saint Laurent SAS
(Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: N. Decker, advocaat)

Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 8 juli 2013 (zaak R 207/2012-3) inzake een
nietigheidsprocedure tussen H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG en Yves Saint Laurent SAS

