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C 319/25

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo šest razlogov.

1. Prvi tožbeni razlog: izpodbijani sklep pomeni kršitev določb o zastaralnih rokih iz člena 15 Uredbe (ES) št. 659/1999
o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (1) in člena 17 Uredbe (EU) 2015/1589 o določitvi
podrobnih pravil za uporabo člena 108 PDEU (2) ter ne vsebuje obrazložitve v zvezi z uporabo desetletnega zastaralnega
roka za dva sporazuma iz leta 2002, ki sta vseeno obravnavana v tem sklepu.

2. Drugi tožbeni razlog: izpodbijani sklep pomeni kršitev člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, načela
dobrega upravljanja ter pravice tožečih strank do obrambe, ker Komisija tožečim strankam ni dovolila vpogleda
v preiskovalni spis in jim ni omogočila, da učinkovito predstavijo svoja stališča.

3. Tretji tožbeni razlog: izpodbijani sklep pomeni kršitev člena 107(1) PDEU, ker je Komisija sklenitev sporazumov
s tožečimi strankami napačno pripisala državi.

4. Četrti tožbeni razlog: izpodbijani sklep pomeni kršitev člena 107(1) PDEU, ker Komisija ni dokazala selektivnosti.

5. Peti tožbeni razlog: kršitev člena 107(1) PDEU, ker je Komisija napačno ugotovila, da so tožeče stranke z dogovori, ki so
bili sklenjeni med letališčem in njimi, pridobile prednost. Komisija je napačno izključila možnost, da je bil del storitev
trženja nabavljen za uresničitev ciljev v splošnem interesu, napačno ni sprejela primerjalne analize, ki so jo predlagale
tožeče stranke, storila je očitne napake pri presoji in ni podala obrazložitve v svoji analizi donosnosti, tako da je svoje
ugotovitve oprla na nepopolne, nezanesljive in neustrezne podatke; prav tako storitvam, ki se zagotavljajo na podlagi
sporazumov o storitvah trženja, ni pripisala ustrezne vrednosti, napačno je zavrnila razlog, iz katerega se je letališče
odločilo za nabavo storitev trženja, ter napačno ni upoštevala širših koristi dejavnosti družbe Ryanair za letališče.

6. Šesti tožbeni razlog: podredno, kršitev člena 107(1) in 108(2) PDEU, ker je Komisija storila očitno napako pri presoji in
napačno uporabila pravo pri določitvi zneska pomoči, ki jo je treba vrniti, saj je iz navodil državi članici mogoče
razbrati, da je prilagoditev zneska pomoči, ki jo je treba vrniti, fakultativna, in ker obstaja protislovje med obrazložitvijo
izpodbijanega sklepa in njegovim izrekom.

(1)
(2)

Uredba Sveta (ES) 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL, posebna
izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 1, str. 339).
Uredba Sveta (EU) 2015/1589 z dne 13. julija 2015 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL 2015, L 248, str. 9).

Tožba, vložena 27. julija 2018 – Multifit/EUIPO (real nature)
(Zadeva T-458/18)
(2018/C 319/30)
Jezik postopka: nemščina
Stranki
Tožeča stranka: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Nemčija) (zastopnika: N. Weber, Rechtsanwalt, in P. Gentili,
Rechtsanwalt)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
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Podatki o postopku pred EUIPO
Zadevna sporna znamka: prijava besedne znamke Evropske unije real nature – prijava št. 16 660 425
Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 28. maja 2018 v zadevi R 2650/2017-2

Tožbena predloga
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
— razveljavi izpodbijano odločbo;
— EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog
— Kršitev člena 7(1)(b)(c) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta.

Sklep Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez
(JOHN COR)
(Zadeva T-438/17) (1)
(2018/C 319/31)
Jezik postopka: španščina
Predsednica prvega senata je odredila izbris zadeve.
(1)

UL C 309, 18.9.2017.

Sklep Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez
(JOHN COR)
(Zadeva T-469/17) (1)
(2018/C 319/32)
Jezik postopka: španščina
Predsednica prvega senata je odredila izbris zadeve.
(1)

UL C 309, 18.9.2017.

Sklep Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – Eesti Apteekide Ühendus/Komisija
(Zadeva T-10/18) (1)
(2018/C 319/33)
Jezik postopka: angleščina
Predsednik devetega senata je odredil izbris zadeve.
(1)

UL C 104, 19.3.2018.
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