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Žalba koju su 14. lipnja 2018. podnijeli Alcogroup i Alcodis protiv presude Općeg suda (osmo vijeće)
od 10. travnja 2018. u predmetu T-274/15, Alcogroup i Alcodis protiv Komisije
(Predmet C-403/18 P)
(2018/C 294/50)
Jezik postupka: francuski
Stranke
Žalitelji: Alcogroup, Alcodis (zastupnici: P. de Bandt, J. Dewispelaere, J. Probst, odvjetnici)
Druge stranke u postupku: Europska komisija, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone,
Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

Žalbeni zahtjev
— poništenje presude Općeg suda od 10. travnja 2018. u predmetu T-274/15;
— utvrđenje da je tužba protiv dvaju pobijanih odluka dopuštena;
— vraćanje predmeta Općem sudu na ponovno suđenje kako bi potonji meritorno odlučio o tužbi za poništenje;
— nalaganje Komisiji snošenja svih troškova ovog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti
— Prvi žalbeni razlog: Opći sud počinio je pogreške koje se tiču prava i povrijedio je obvezu obrazlaganja;
— Drugi žalbeni razlog: Opći sud povrijedio je pravo tužiteljâ na djelotvornu sudsku zaštitu.

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. lipnja 2018. uputilo Višje sodišče v Mariboru (Slovenija) –
Aleš Kuhar, Jožef Kuhar protiv Addiko Banke d.d.
(Predmet C-407/18)
(2018/C 294/51)
Jezik postupka: slovenski
Sud koji je uputio zahtjev
Višje sodišče v Mariboru

Stranke glavnog postupka
Tužitelji: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar
Tuženik: Addiko Bank d.d.
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Prethodno pitanje
Imajući u vidu načelo djelotvornosti prava Europske unije, treba li Direktivu Vijeća 93/13/EEZ (1) tumačiti na način da je
ovršni sud u okviru ovršnog postupka dužan po službenoj dužnosti odbiti provođenje ovrhe zbog toga što izravno ovršan
javnobilježnički akt (ovršna isprava) sadržava nedopuštenu (nepoštenu) odredbu, u slučaju kad, kao u konkretnom slučaju,
procesni propisi države članice ovršnom sudu ne daju djelotvornu mogućnost da (na prijedlog ovršenika ili po službenoj
dužnosti) prekine ili odgodi ovrhu do donošenja konačne meritorne odluke o nedopuštenosti odredbe koja će biti donesena
u parničnom postupku koji je ovršenik pokrenuo kao potrošač?
(1)

Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL L 95, str. 29.) (SL, posebno
izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)

Žalba koju je 4. srpnja 2018. podnio Verein Deutsche Sprache e.V. protiv presude Općeg suda (drugo
vijeće) od 23. travnja 2018. u predmetu T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V. protiv Europske
komisije
(Predmet C-440/18 P)
(2018/C 294/52)
Jezik postupka: njemački
Stranke
Žalitelj: Verein Deutsche Sprache e.V. (zastupnik: W. Ehrhardt, odvjetnik)
Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev
Žalitelj od Suda zahtijeva da:
— ukine presudu Općeg suda od 23. travnja 2018. u predmetu T-468/16 i poništi odluku glavnog tajnika u ime Komisije u
skladu s člankom 4. Provedbenih pravila za Uredbu (EZ) br. 1049/2001 (1) od 10. lipnja 2016.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti
Žalitelj ističe sljedeće žalbene razloge:
Nepravilno vođenje postupka od strane Općeg suda: žalitelj smatra pogreškom to što Opći sud nije upotrijebio svoje
instrumente za dobivanje informacija iz članka 24. Statuta te članaka 88. i 89. Poslovnika. On je Komisijin činjenični prikaz
morao detaljnije ispitati i neovisno o tužiteljevu dokaznom prijedlogu. Za to je bilo dovoljno povoda u proturječjima u
Komisijinim činjeničnim navodima.
Pogrešno postupanje s dokaznim prijedlogom od 20. veljače 2017.: žalitelj smatra pogreškom to što Opći sud nije
detaljnije razmotrio dopis sveučilišnog znanstvenog djelatnika koji je bio predložen kao dokaz, a koji sadržava povlaštene
informacije, iako je izričito dopustio taj dokaz.
Žalitelj prigovara da je Opći sud odbio saslušati Komisijinu glasnogovornicu kao svjedoka, iako je iz gore navedenog
dokumenta proizlazilo dovoljno opravdanja za saslušanje.
Neprimjenjiva presumpcija zakonitosti: žalitelj smatra da se, za razliku od utvrđenja Općeg suda, presumpcija
zakonitosti koju je razvio Sud ne može primijeniti na tvrdnje institucije EU-a, koje bi se, u slučaju da su točne, svele na
nepoštovanje načela dobre uprave.

