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Hotărârea Tribunalului din 4 septembrie 2015 – Regatul Unit/Comisia
(Cauza T-245/13) (1)
[„FEOGA — Secțiunea «Garantare» — FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare — Regim de
plată unică — Controale-cheie — Controale secundare — Articolele 51, 53, 73 și 73a din Regulamentul
(CE) nr. 796/2004”]
(2015/C 346/24)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamant: Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (reprezentanți: inițial C. Murrell, M. Holt și E. Jenkinson, ulterior
M. Holt, agenți, asistați de D. Wyatt, QC, și de V. Wakefield, barrister)
Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: P. Rossi și K. Skelly, agenți)

Obiectul
Cerere de anulare în parte a Deciziei de punere în aplicare 2013/123/UE a Comisiei din 26 februarie 2013 de excludere de
la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secțiunii „Garantare”
a Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA)
și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 67, p. 20), în măsura în care această decizie
privește o poziție din anexa I, referitoare la o corecție extrapolată de 5,19 % aplicată cheltuielilor efectuate în Irlanda de
Nord (Regatul Unit) în cursul exercițiului financiar 2010, în cuantum de 16 513 582,57 euro.

Dispozitivul
1) Respinge acțiunea.
2) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate
de Comisia Europeană.

(1)

JO C 189, 29.6.2013.

Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – Grecia/Comisia
(Cauza T-346/13) (1)
(„FEOGA — Secțiunea «Garantare» — FEGA și FEADR — Cheltuieli excluse de la finanțare —
Dezvoltare rurală — Agromediu — Caracterul adecvat al controalelor — Corecții financiare forfetare”)
(2015/C 346/25)
Limba de procedură: greaca
Părțile
Reclamantă: Republica Elenă (reprezentanți: inițial I-K. Chalkias, X. Basakou și A.-E. Vasilopoulou, ulterior A.E. Vasilopoulou, G. Kanellopoulos și O. Tsirkinidou, agenți)
Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Marcoulli și D. Triantafyllou, agenți)

RO

19.10.2015

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 346/23

Obiectul
Cerere de anulare a Deciziei de punere în aplicare 2013/214/UE a Comisiei din 2 mai 2013 de excludere de la finanțarea de
către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului
european de orientare și garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul
Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) (JO L 123, p. 11).

Dispozitivul
1) Anulează Decizia de punere în aplicare 2013/214/UE a Comisiei din 2 mai 2013 de excludere de la finanțarea de către Uniunea
Europeană a anumitor cheltuieli contractate de statele membre în cadrul secțiunii Garantare a Fondului european de orientare și
garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și în cadrul Fondului european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR), în măsura în care aplică Republicii Elene o corecție financiară de 2 % în ceea ce privește
submăsurile de agromediu „Producția ecologică” și „Creșterea șeptelului bio”.
2) Respinge acțiunea în rest.
3) Republica Elenă și Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

(1)

JO C 245, 24.8.2013.

Hotărârea Tribunalului din 10 septembrie 2015 – H&M Hennes & Mauritz/OAPI – Yves Saint Laurent
(Genți de mână)
(Cauza T-525/13) (1)
[„Desen sau model industrial comunitar — Procedură de declarare a nulității — Desen sau model
industrial comunitar înregistrat reprezentând genți de mână — Desen sau model industrial anterior —
Motiv de nulitate — Caracter individual — Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Obligația de
motivare”]
(2015/C 346/26)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamantă: H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG (Hamburg, Germania) (reprezentanți: H. Hartwig și A. von Mühlendahl,
avocați)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: A. FolliardMonguiral, agent)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Yves Saint Laurent SAS (Paris,
Franța) (reprezentant: N. Decker, avocat)

Obiectul
Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a treia de recurs a OAPI din 8 iulie 2013 (cauza R 207/2012-3) privind o
procedură de declarare a nulității între H&M Hennes & Mauritz BV & Co. KG și Yves Saint Laurent SAS.

