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Жалба, подадена на 31 май 2017 г. — Hotelbeds Spain/EUIPO — Guidigo Europe (Guidego what to
do next)
(Дело T-346/17)
(2017/C 239/78)
Език на жалбата: английски
Страни
Жалбоподател: Hotelbeds Spain, SL (Палма де Майорка, Испания) (представител: L. Broschat García, lawyer)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Guidigo Europe SARL (Париж, Франция)
Данни за производството пред EUIPO
Заявител: жалбоподателят
Спорна марка: фигуративна марка на Европейския съюз със словния елемент „Guidego what to do next“ — заявка за
регистрация № 12 944 898
Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на четвърти апелативен състав на EUIPO от 21 март 2017 г. по преписка R 449/2016-4
Искания
Жалбоподателят моли Съда:
— да отмени обжалваното решение,
— да уважи заявката за регистрация на марка на Европейския съюз № 12 944 898 за класове 39, 41 и 43.
Изложено основание
— Нарушение на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.

Жалба, подадена на 1 юни 2017 г. — Singapore Airlines и Singapore Airlines Cargo/Комисия
(Дело T-350/17)
(2017/C 239/79)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподатели: Singapore Airlines Ltd (Сингапур, Сингапур) и Singapore Airlines Cargo Pte Ltd (Сингапур) (представители:
J. Kallaugher и J. Poitras, solicitors, както и J. Ruiz Calzado, адвокат)
Ответник: Европейска комисия
Искания на жалбоподателите
Жалбоподателите искат от Общия съд:
— да отмени изцяло или отчасти Решение C(2017) 1742 окончателен на Комисията от 17 март 2017 година относно
производство по прилагане на член 101 ДФЕС, член 53 от Споразумението за ЕИП и член 8 от Споразумението между
Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт (дело AT.39258 — Въздушен
превоз на товари),
— в допълнение или при условията на евентуалност, да намали размера на наложената на жалбоподателите глоба,
— да осъди Комисията да заплати съдебните разноски, и
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— да разпореди всякакви други действия, които могат да се окажат подходящи с оглед на обстоятелствата по делото.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат шест основания.
1. С първото основание се твърди, че обжалваното решение следва да бъде отменено, тъй като водещата констатация в него
за единно продължено нарушение, обхващащо услугите по въздушен превоз на товари по всички маршрути към и от
Съюза, е опорочена от сериозни грешки при прилагане на правото и във фактическите преценки.
Според жалбоподателите обжалваното решение по-специално не установява: i) наличието на световен картел; ii)
компетентност по отношение на действия, свързани с продажбата на услуги по въздушен превоз на товари извън Съюза;
iii) приложимостта на член 101 ДФЕС към уреждано или изисквано от чуждестранни държави поведение; iv) достатъчна
взаимна връзка между действията, изразяващи се в трите твърдени елемента на единното продължено нарушение, а
именно допълнителните такси за гориво, допълнителните такси за безопасност и твърденият отказ за заплащане на
комисионни върху допълнителните такси; и v) достатъчна връзка на контактите между авиокомпании на равнище
централно управление с действията на местните пазари.
2. С второто основание се твърди, че обжалваното решение следва да бъде отменено, доколкото установява нарушение във
връзка със съгласуването относно заплащането на комисионни на спедиторите върху доходи от допълнителни такси.
3. С третото основание се твърди, че обжалваното решение следва да бъде отменено, тъй като констатацията за нарушение с
участието на жалбоподателите, се основава на доказателства, свързани изключително с контакти между членовете на
обединението за въздушен превоз на товари „WOW“.
Според жалбоподателите обжалваното решение прилага неправилен правен критерий за преценката на обединение,
имащо за цел постигането на пълно сътрудничество между авиокомпании, и допуска основни грешки в преценката
относно начина на функциониране на обединението „WOW“. Освен това жалбоподателите сочат, че контактите им с
партньорите от „WOW“ са били част от начинание, действително насочено към създаването на успешно обединение,
поради което не са били проява на общата схема или план, съставляващи предполагаемата основа на единното
продължено нарушение.
4. С четвъртото основание се твърди, че обжалваното решение следва да бъде отменено, тъй като не установява участие от
страна на жалбоподателите в единното продължено нарушение.
5. С петото основание се твърди, че ако (противно на изложените в четвъртото основание доводи) жалбоподателите са
участвали в някои аспекти от единното продължено нарушение, обжалваното решение не установява, че те са знаели за
всички останали аспекти от поведението, описано в обжалваното решение, по-специално за явно неправомерната
координация в рамките на основната група, нито че е трябвало да знаят за такова поведение, съгласно изискванията на
съдебната практика.
6. С шестото основание се твърди, че ако обжалваното решение не бъде отменено изцяло, глобата на жалбоподателите
следва да бъде намалена, тъй като Комисията не е изпълнила ясните изисквания на Насоките относно глобите (1) за
уточняване на съответния оборот, а наложената глоба на отразява ограниченото им участие в единното продължено
нарушение и по-малката тежест на действията им (видна от трето, четвърто и пето основание).
(1)

Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003 (ОВ C
210, 2006 г. стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 4, стр. 264).

Жалба, подадена на 2 юни 2017 г. — Korwin-Mikke/Парламент
(Дело T-352/17)
(2017/C 239/80)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Janusz Korwin-Mikke (Йозефов, Полша) (представители: M. Cherchi, A. Daoût и M. Dekleermaker, адвокати)
Ответник: Европейски парламент

