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2) În cauza T-86/14, anulează articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 93/2013 al Comisiei din 1 februarie 2013 de
stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului privind indicii armonizați ai prețurilor
de consum, în ceea ce privește stabilirea indicilor prețurilor locuințelor ocupate de proprietari.

3) Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Regatul Țărilor de Jos.

(1)

JO C 189, 29.6.2013.

Hotărârea Tribunalului din 25 septembrie 2015 – VECCO și alții/Comisia
(Cauza T-360/13) (1)
(„REACH — Includerea trioxidului de crom pe lista substanțelor supuse autorizării — Utilizări sau
categorii de utilizări exceptate de la obligația autorizării — Noțiunea «legislație comunitară specială în
vigoare, care impune cerințe minime privind protecția sănătății umane și a mediului pentru utilizarea
substanței» — Eroare vădită de apreciere — Proporționalitate — Dreptul la apărare — Principiul bunei
administrări”)
(2015/C 389/33)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamante: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der
Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingen, Germania) și celelalte 185 de reclamante ale căror nume figurează în anexa
la hotărâre (reprezentanți: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocați, și J. Beck, solicitor)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: K. Talabér Ritz și J. Tomkin, agenți)

Interveniente în susținerea reclamantelor: Assogalvanica (Padova, Italia) și celelalte 31 de interveniente ale căror nume figurează
în anexa la hotărâre (reprezentanți: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocați, și J. Beck, solicitor)

Interveniente în susținerea pârâtei: Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) (reprezentanți: W. Broere, M. Heikkilä și
T. Zbihlej, agenți)

Obiectul
Cerere de anulare în parte a Regulamentului (UE) nr. 348/2013 al Comisiei din 17 aprilie 2013 de modificare a anexei XIV
la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea
și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (JO L 108, p. 1)
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Dispozitivul
1) Respinge acțiunea.

2) Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-Verbindungen in der Oberflächentechnik
eV (VECCO) și reclamantele ale căror nume figurează în anexa I suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de
judecată efectuate de Comisia Europeană.

3) Assogalvanica și celelalte interveniente ale căror nume figurează în anexa II suportă propriile cheltuieli de judecată.

4) Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) suportă propriile cheltuieli de judecată.

(1)

JO C 260, 7.9.2013.

Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2015 – Mocek şi Wenta KAJMAN Firma HandlowoUsługowo-Produkcyjna/OAPI – Lacoste (KAJMAN)
(Cauza T-364/13) (1)
[Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative
KAJMAN — Marcă comunitară figurativă anterioară reprezentând un crocodil — Motiv relativ de
refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 —
Cereri de anulare și de modificare formulate de intervenientă — Articolul 134 alineatul (3) din
Regulamentul de procedură din 2 mai 1991]
(2015/C 389/34)
Limba de procedură: engleza
Părţile
Reclamante: Eugenia Mocek şi Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Polonia)
(reprezentanţi: K. Grala şi B. Szczepaniak, avocaţi)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale) (reprezentanţi: iniţial P.
Geroulakos, ulterior D. Gája, agenţi)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: Lacoste SA (Paris, Franţa)
(reprezentant: P. Gaultier, avocat)

Obiectul
Acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 10 mai 2013 (cauza R 2466/2010-4), privind o
procedură de opoziție între, pe de o parte, Lacoste SA și, pe de altă parte, Eugenia Mocek și Jadwiga Wenta KAJMAN Firma
Handlowo-Usługowo-Produkcyjna

