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5) Republica Finlanda și Regatul Suediei suportă propriile cheltuieli de judecată aferente procedurii de recurs.

(1)

JO C 191, 30.5.2016.

Hotărârea Curții (Camera a doua) din 6 septembrie 2018 – Bank Mellat/Consiliul Uniunii Europene,
Comisia Europeană, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(Cauza C-430/16 P) (1)
[Recurs – Politica externă și de securitate comună (PESC) – Lupta împotriva proliferării nucleare – Măsuri
restrictive luate împotriva Republicii Islamice Iran – Măsuri sectoriale – Restricții privind transferurile de
fonduri în care sunt implicate instituții financiare iraniene – Consolidarea restricțiilor – Regim în litigiu
rezultat din dispozițiile Deciziei 2012/635/PESC și ale Regulamentului (UE) nr. 1263/2012 – Punerea în
aplicare a planului comun de acțiune cuprinzător în problema nucleară iraniană – Încetarea aplicării
tuturor măsurilor restrictive ale Uniunii Europene legate de această problemă – Abrogarea regimului în
litigiu pe parcursul procesului în fața Tribunalului Uniunii Europene – Incidență asupra interesului de a
exercita acțiunea în fața Tribunalului – Lipsa persistenței interesului de a exercita acțiunea]
(2018/C 399/03)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Recurentă: Bank Mellat (reprezentanți: M. Brindle, T. Otty, QC, MacLeod și R. Blakeley, barristers, S. Zaiwalla, Z. Burbeza,
A. Meskarian și P. Reddy, solicitors)

Celelalte părți din procedură: Consiliul Uniunii Europene (reprezentat: M. Bishop și I. Rodios, agenți), Comisia Europeană
(reprezentant: D. Gauci, J. Norris-Usher și M. Konstantinidis, agenți), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(reprezentanți: S. Brandon, agent, asistat de M. Gray, barrister)

Dispozitivul
1) Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 2 iunie 2016, Bank Mellat/Comisia (T-160/13, EU:T:2016:331).

2) Nu mai este necesară pronunțarea asupra acțiunii introduse sub numărul T-160/13 de Bank Mellat, având ca obiect anularea
articolului 1 punctul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1263/2012 al Consiliului din 21 decembrie 2012 de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului sau a dispoziției menționate în măsura în care nu
prevede nicio excepție aplicabilă în cazul Bank Mellat și nici asupra cererii Bank Mellat având ca obiect constatarea de către
Tribunalul Uniunii Europene a inaplicabilității în privința sa a articolului 1 punctul 6 din Decizia 2012/635/PESC a Consiliului
din 15 octombrie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva
Iranului.

3) Bank Mellat și Consiliul Uniunii Europene suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată aferente atât procedurii de recurs, cât și
procedurii în primă instanță.

RO

C 399/4

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

5.11.2018

4) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

(1)

JO C 371, 10.10.2016.

Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 6 septembrie 2018 – Bundesverband Souvenir – Geschenke –
Ehrenpreise eV/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), Freistaat Bayern
(Cauza C-488/16 P) (1)
[Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marca verbală
NEUSCHWANSTEIN – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) –
Motive absolute de refuz – Caracter descriptiv – Indicație de proveniență geografică – Caracter distinctiv –
Articolul 52 alineatul (1) litera (b) – Rea-credință]
(2018/C 399/04)
Limba de procedură: germana
Părțile
Recurentă: Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV (reprezentant: B. Bittner, avocat)
Celelalte părți din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (reprezentanți: D. Botis,
A. Schifko și D. Walicka, agenți), Freistaat Bayern (reprezentant: M. Müller, avocat)

Dispozitivul
1) Respinge recursul.
2) Obligă Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV la plata cheltuielilor de judecată.

(1)

JO C 6, 9.1.2017.

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 6 septembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de
Verwaltungsgerichtshof – Austria) – Salzburger Gebietskrankenkasse, Bundesminister für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz
(Cauza C-527/16) (1)
[Trimitere preliminară – Securitate socială – Regulamentul (CE) nr. 987/2009 – Articolul 5 și articolul 19
alineatul (2) – Lucrători detașați într-un alt stat membru decât cel în care angajatorul își desfășoară în
mod obișnuit activitățile – Eliberarea unor certificate A1 de către statul membru de origine după
recunoașterea de către statul membru gazdă a supunerii lucrătorilor sistemului său de securitate socială –
Aviz al Comisiei administrative – Emitere în mod eronat a certificatelor A1 – Constatare – Caracter
obligatoriu și efect retroactiv al acestor certificate – Regulamentul (CE) nr. 883/2004 – Legislație
aplicabilă – Articolul 12 alineatul (1) – Noțiunea de persoană „trimisă să înlocuiască o altă persoană”]
(2018/C 399/05)
Limba de procedură: germana
Instanța de trimitere
Verwaltungsgerichtshof

