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Domstolens dom (Anden Afdeling) af 24. november 2016 — Jürgen Webb-Sämann mod Christopher
Seagon (der handler i sin egenskab af kurator for Baumarkt Praktiker DIY GmbH) (anmodning om
præjudiciel afgørelse fra Hessisches Landesarbeitsgericht — Tyskland)
(Sag C-454/15) (1)
(Præjudiciel forelæggelse — socialpolitik — direktiv 2008/94/EF — artikel 8 — beskyttelse af
arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens — bestemmelser vedrørende den sociale sikring —
rækkevidde — foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte rettigheder, som arbejdstagere har
erhvervet eller delvis erhvervet inden for rammerne af den supplerende pensionsordning — forpligtelse til
at fastsætte en ret til at få ubetalte pensionsbidrag udtaget fra konkursboet — foreligger ikke)
(2017/C 030/11)
Processprog: tysk
Den forelæggende ret
Hessisches Landesarbeitsgericht

Parter i hovedsagen
Sagsøger: Jürgen Webb-Sämann
Sagsøgt: Christopher Seagon (der handler i sin egenskab af kurator for Baumarkt Praktiker DIY GmbH)

Konklusion
Artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/94/EF af 22. oktober 2008 om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af
arbejdsgiverens insolvens skal fortolkes således, at den ikke kræver, at en forhenværende arbejdstagers fradrag i løn, der er konverteret til
pensionsbidrag, som denne arbejdsgiver burde have indbetalt til arbejdstageren på en pensionskonto, i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens
skal udtages fra konkursboet.
(1)

EUT C 389 af 23.11.2015.

Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 30. november 2016 — Europa-kommissionen mod Den Franske
Republik, Orange og Forbundsrepublikken Tyskland
(Sag C-486/15 P) (1)
(Appel — statsstøtte — økonomiske foranstaltninger til fordel for France Télécom — tilbud om
aktionærlån — offentlige tilkendegivelser fremsat af repræsentanter for den franske stat — beslutning,
hvori støtten erklæres uforenelig med fællesmarkedet — begrebet »støtte« — begrebet »økonomisk
fordel« — kriteriet om den fornuftige private investor — Rettens begrundelsespligt — grænser for den
retslige prøvelse — urigtig gengivelse af den omtvistede beslutning)
(2017/C 030/12)
Processprog: fransk
Parter
Appellant: Europa-Kommissionen (ved C. Giolito, B. Stromsky, D. Grespan og T. Rusche, som befuldmægtigede)
De andre parter i appelsagen: Den Franske Republik (ved G. de Bergues, D. Colas og J. Bousin, som befuldmægtigede), Orange,
tidligere France Télécom (ved avocats S. Hautbourg og S. Cochard-Quesson) og Forbundsrepublikken Tyskland
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Konklusion
1) Appellen forkastes.
2) Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

(1)

EUT C 381 af 16.11.2015.

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 1. december 2016 — Toni Klement mod Den Europæiske
Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) og Bullerjan GmbH
(Sag C-642/15 P) (1)
(Appel — forordning (EF) nr. 207/2009 — EU-varemærker — tredimensionelt varemærke, der gengiver
formen på en ovn — artikel 51, stk. 1, litra a) — begæring om fortabelse af et EU-varemærke —
artikel 15, stk. 1, andet afsnit, litra a) — reel brug af varemærket — afslag på ugyldighedsbegæringen)
(2017/C 030/13)
Processprog: tysk
Parter
Appellant: Toni Klement (ved Rechtsanwalt J. Weiser)
Den anden part i sagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (ved A. Schifko, som befuldmægtiget) og
Bullerjan GmbH

Konklusion
1) Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 24. september 2015, Klement mod KHIM — Bullerjan (formen på en ovn)
(T-211/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:688), ophæves.
2) Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret.
3) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

(1)

EUT C 68 af 22.2.2016.

Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 24. november 2016 — Bund Naturschutz in Bayern e.V. og
Harald Wilde mod Freistaat Bayern (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof — Tyskland)
(Sag C-645/15) (1)
(Præjudiciel forelæggelse — miljø — vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på
miljøet — direktiv 2011/92/EU — projekt underlagt bedømmelse — bilag I, punkt 7 — ECE-aftalen om
internationale hovedtrafikårer — udvidelse af en vej med fire kørebaner på en strækning på mindre end
10 km)
(2017/C 030/14)
Processprog: tysk
Den forelæggende ret
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

