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TRIBUNALUL
Hotărârea Tribunalului din 10 decembrie 2015 – Front Polisario/Consiliul
(Cauza T-512/12) (1)
(„Relații externe — Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniune și Maroc — Liberalizare
reciprocă referitoare la produse agricole, la produse agricole transformate, la pește și la produse
pescărești — Aplicarea acordului în Sahara Occidentală — Frontul Polisario — Acțiune în anulare —
Capacitatea de a exercita acțiunea — Afectare directă și individuală — Admisibilitate — Conformitate cu
dreptul internațional — Obligația de motivare — Dreptul la apărare”)
(2016/C 068/33)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamant: Frontul Popular pentru Eliberarea Saguia-el-hamra și a Rio de Oro (Frontul Polisario) (reprezentanţi: iniţial C. E.
Hafiz și G. Devers, ulterior G. Devers, avocaţi)
Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanţi: S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová și N. Rouam, agenţi)
Intervenientă în susținerea pârâtului: Comisia Europeană (reprezentanţi: iniţial F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta şi D.
Stefanov, ulterior F. Castillo de la Torre şi E. Paasivirta, agenţi)
Obiectul
Cerere de anulare a Deciziei 2012/497/UE a Consiliului din 8 martie 2012 privind încheierea Acordului sub forma unui
schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la
produse agricole, la produse agricole transformate, la pește și produse pescărești, privind înlocuirea protocoalelor nr. 1, 2 și
3 și a anexelor la acestea, precum și privind modificările la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între
Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (JO L 241, p. 2)
Dispozitivul
1) Anulează Decizia 2012/497/UE Consiliului din 8 martie 2012 privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori
între Uniunea Europeană și Regatul Maroc privind măsurile reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, la produse
agricole transformate, la pește și produse pescărești, privind înlocuirea protocoalelor nr. 1, 2 și 3 și a anexelor la acestea, precum și
privind modificările la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale
acestora, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte, în măsura în care aprobă aplicarea acordului menționat în Sahara
Occidentală.
2) Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Frontul
Popular pentru Eliberarea Saguia el hamra și a Rio de Oro (Frontul Polisario).
(1)

JO C 55 din 23.2.2013.

Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2015 – Universal Music/OAPI – Yello Strom
(Yellow Lounge)
(Cauza T-379/14) (1)
(„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Retragerea opoziției — Nepronunțare asupra fondului”)
(2016/C 068/34)
Limba de procedură: germana
Părțile
Reclamantă: Universal Music GmbH (Berlin, Germania) (reprezentant: M. Viefhus, avocat)
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Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentanți: inițial
G. Schneider, ulterior G. Schneider și D. Walicka, agenți)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în faţa Tribunalului: Yello Strom GmbH
(Köln, Germania) (reprezentant: K. Gründig-Schnelle, avocat)

Obiectul
Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 20 martie 2014 (cauza R 274/2013-4), privind
o procedură de opoziție între Yello Strom GmbH și Universal Music GmbH

Dispozitivul
1) Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului acțiunii.
2) Obligă Universal Music GmbH și Yello Strom GmbH la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și, fiecare, la plata a
jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele
industriale) (OAPI).

(1)

JO C 292, 1.9.2014.

Ordonanța Tribunalului din 17 decembrie 2015 – Murnauer Markenvertrieb/OAPI – Bach Flower
Remedies (MURNAUERS Bachblüten)
(Cauza T-534/14) (1)
(„Marcă comunitară — Procedură de opoziţie — Retragerea opoziţiei — Nepronunţare asupra fondului”)
(2016/C 068/35)
Limba de procedură: germana
Părțile
Reclamantă: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Germania) (reprezentanţi: F. Traub şi D. Horst, avocaţi)
Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: D. Walicka,
agent)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în faţa Tribunalului: Bach Flower Remedies
Ltd (Wimbledon, Regatul Unit) (reprezentanţi: A. Renck şi M. Petersen, avocaţi)

Obiectul
Acţiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 5 mai 2014 (cauza R 2041/2012-2), privind o
procedură de opoziţie între Murnauer Markenvertieb GmbH şi Bach Flower Remedies Ltd

Dispozitivul
1) Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra fondului cauzei.

