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Pritožba, ki sta jo Alcogroup in Alcodis vložili 14. junija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi
senat) z dne 10. aprila 2018 v zadevi T-274/15, Alcogroup in Alcodis/Komisija
(Zadeva C-403/18 P)
(2018/C 294/50)
Jezik postopka: francoščina
Stranke
Pritožnici: Alcogroup, Alcodis (zastopniki: P. de Bandt, J. Dewispelaere, J. Probst, odvetniki)
Druge stranke v postopku: Evropska komisija, Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone,
Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

Predlogi
— razveljavitev sodbe Splošnega sodišča z dne 10. aprila 2018 v zadevi T-274/15;
— razglasitev tožbe zoper obe izpodbijani odločbi za dopustno;
— vrnitev zadeve v razsojanje Splošnemu sodišču v meritorno odločanje o ničnostni tožbi;
— Komisiji naj se naloži plačilo celotnih stroškov tega postopka.

Pritožbena razloga in bistvene trditve
— prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo in kršilo obveznost obrazložitve;
— drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo pravico tožečih strank do učinkovitega sodnega varstva.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo 21 junija 2018 Višje sodišče v Mariboru
(Slovenija)– Aleš Kuhar, Jožef Kuhar / Addiko Bank d.d.
(Zadeva C-407/18)
(2018/C 294/51)
Jezik postopka: slovenščina
Predložitveno sodišče
Višje sodišče v Mariboru

Stranke v postopku v glavni stvari
Tožeči stranki: Aleš Kuhar, Jožef Kuhar
Tožena stranka: Addiko Bank d.d.
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Vprašanje za predhodno odločanje
Ali je ob upoštevanju načela učinkovitosti prava EU Direktivo Sveta 93/13/EGS (1) pravilno razlagati tako, da mora izvršilno
sodišče v izvršilnem postopku po uradni dolžnosti zavrniti izvršbo glede nedopustnega (nepoštenega) pogoja, zajetega
v neposredno izvršljivem notarskem zapisu (izvršilnem naslovu), v primeru kot je obravnavani, v katerem procesna ureditev
države članice sodišču ne daje učinkovite možnosti, da prekine oziroma odloži izvršbo (na dolžnikov predlog ali po uradni
dolžnosti) do končne vsebinske odločitve o nedopustnosti pogoja v pravdnem postopku, ki ga sproži dolžnik potrošnik.
(1)

Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL L 95, str. 29).

Pritožba, ki jo je Verein Deutsche Sprache e.V. vložila 4. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča
(drugi senat) z dne 23. aprila 2018 v zadevi Verein Deutsche Sprache e.V./Evropska komisija,
T-468/16
(Zadeva C-440/18 P)
(2018/C 294/52)
Jezik postopka: nemščina
Stranki
Pritožnica: Verein Deutsche Sprache e.V. (zastopnik: W. Ehrhardt, Rechtsanwalt)
Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog
Pritožnica Sodišču predlaga, naj:
— sodbo Splošnega sodišča z dne 23. aprila 2018 v zadevi T-468/16 razveljavi in sklep generalnega sekretarja v imenu
Komisije v skladu s členom 4 podrobnih pravil za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001 (1) z dne 10. junija 2016 razglasi
za ničen.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve
Pritožnica navaja te pritožbene razloge:
Splošno sodišče ni pravilno izvedlo postopka: Pritožnica meni, da je Splošno sodišče s tem, da ni uporabilo
informacijskih ukrepov iz člena 24 Statuta ter členov 88 in 89 Poslovnika, storilo napako. Navedbe Komisije glede dejstev bi
moralo podrobneje proučiti, in sicer tudi neodvisno od dokaznih predlogov pritožnice. Zadosten razlog za to so bila
protislovja v navedbah Komisije o dejstvih.
Nepravilno obravnavanje dokaznega predloga z dne 20. februarja 2017: Pritožnica meni, da je Splošno sodišče storilo
napako s tem, da dopisa, ki ga je kot dokaz predložil znanstveni delavec univerze in ki je vseboval notranje informacije, ni
podrobneje proučilo, čeprav ga je izrecno sprejelo kot dokaz.
Pritožnica graja to, da je Splošno sodišče zavrnilo zaslišanje govornika Komisije kot priče, čeprav iz zgoraj navedenega
dokumenta izhaja dovolj razlogov za zaslišanje.
Neupoštevna domneva zakonitosti: Pritožnica meni, da se v nasprotju z ugotovitvami Splošnega sodišča, domneva
zakonitosti, ki jo je razvilo Sodišče, ne uporablja za navedbe organa EU, ki bi, če bi bile resnične, pomenile kršitev načel
dobrega upravljanja.

