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TRIBUNALUL
Hotărârea Tribunalului din 5 iunie 2018 – Prada/EUIPO – The Rich Prada International (THE RICH
PRADA)
(Cauza T-111/16) (1)
[„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene
verbale THE RICH PRADA — Mărci naționale și internaționale verbale și figurative anterioare
PRADA — Motive relative de refuz — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009
[devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001] — Profit obținut în mod
necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare — Atingere adusă caracterului
distinctiv sau renumelui — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit
articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 2017/1001] — Risc de confuzie]
(2018/C 249/25)
Limba de procedură: engleza
Părţile
Reclamantă: Prada SA (Luxembourg, Luxemburg) (reprezentant: F. Jacobacci, avocat)
Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent)
Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal: The Rich Prada International
PT (Surabaya, Indonezia) (reprezentant: Y. Zhou, solicitor)

Obiectul
Acțiune introdusă împotriva deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 13 ianuarie 2016 (cauzele conexate R 3076/
2014-2 și R 3186/2014-2) astfel cum a fost modificată la 14 martie 2017, privind o procedură de opoziție între Prada și
The Rich Prada International.

Dispozitivul
1) Respinge acțiunea.
2) Obligă Prada SA la plata cheltuielilor de judecată.

(1)

JO C 175, 17.5.2016.

Hotărârea Tribunalului din 31 mai 2018 – Groningen Seaports și alții/Comisia
(Cauza T-160/16) (1)
(„Ajutoare de stat — Scutire de la plata impozitului pe profit acordată de Țările Jos în favoarea a șase
porturi maritime neerlandeze — Decizie prin care schema de ajutor este declarată incompatibilă cu piața
internă — Obligația de motivare — Egalitate de tratament”)
(2018/C 249/26)
Limba de procedură: neerlandeza
Părțile
Reclamante: Groningen Seaports NV (Delfzijl, Țările de Jos) și celelalte cinci reclamante ale căror nume figurează în anexa la
hotărâre (reprezentanți: inițial E. Pijnacker Hordijk și I. Kieft, ulterior A. Kleinhout și C. Zois, avocați)
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Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial S. Noë, B. Stromsky și J. F. Brakeland, ulterior S. Noë și B. Stromsky, agenți)

Intervenient în susținerea reclamantelor: Regatul Țărilor de Jos (reprezentați: J. Langer și M. Bulterman, agenți)

Obiectul
Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se solicită anularea Deciziei (UE) 2016/634 a Comisiei din 21 ianuarie
2016 privind ajutorul de stat nr. SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 și ex CP 115/2004) pus în aplicare de Țările de Jos —
Scutirea de la plata impozitului pe profit a întreprinderilor publice (JO 2016, L 113, p. 148)

Dispozitivul
1) Admite substituirea Havenbedrijf Moerdijk NV în locul Havenschap Moerdijk în calitate de reclamantă.

2) Respinge acțiunea.

3) Obligă Groningen Seaports NV și celelalte cinci reclamante ale căror nume figurează în anexă să suporte propriile cheltuieli de
judecată, precum și pe cele efectuate de Comisia Europeană.

4) Regatul Țărilor de Jos suportă propriile cheltuieli de judecată.

(1)

JO C 200, 6.6.2016.

Hotărârea Tribunalului din 6 iunie 2018 – Lukash/Consiliul
(Cauza T-210/16) (1)
(„Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive adoptate având în vedere situația din
Ucraina — Înghețare a fondurilor — Listă a persoanelor, a entităţilor și a organismelor cărora li se aplică
înghețarea fondurilor și a resurselor economice — Menținerea numelui reclamantei în listă — Obligația de
motivare — Nerespectarea criteriilor de înscriere în listă — Eroare de fapt — Eroare de apreciere —
Dreptul la apărare — Dreptul la o cale de atac efectivă — Dreptul de proprietate”)
(2018/C 249/27)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamantă: Olena Lukash (Kiev, Ucraina) (reprezentant: M. Cessieux, avocat)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: F. Naert și J.-P. Hix, agenți)

