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Arrest van het Gerecht van 28 november 2017 — Steel Invest & Finance (Luxembourg) / Commissie
(Zaak T-254/16) (1)
(„Staatssteun — Staalsector — Steun die door België is verleend aan verschillende ondernemingen in de
staalsector — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en
terugvordering ervan wordt gelast — Motiveringsplicht — Begrip „staatssteun” — Voordeel — Criterium
van de particuliere investeerder”)
(2018/C 022/47)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: E. van den Broucke,
advocaat)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk É. Gippini Fournier en K. Herrmann, vervolgens
É. Gippini Fournier, V. Bottka en G. Luengo, gemachtigden)

Voorwerp
Verzoek krachtens artikel 263 VWEU, en strekkende tot gedeeltelijke nietigverklaring van besluit (EU) 2016/2041 van de
Commissie van 20 januari 2016 betreffende steunmaatregel SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) door België ten
uitvoer gelegd ten faveure van Duferco (PB 2016, L 314, blz. 22)

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA zal haar eigen kosten dragen.
3) De Europese Commissie zal haar eigen kosten dragen.

(1)

PB C 251 van 11.7.2016.

Arrest van het Gerecht van 30 november 2017 — FTI Touristik/EUIPO — Prantner en Giersch (Fl)
(Zaak T-475/16) (1)
[„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Fl — Ouder Uniebeeldmerk fly.de —
Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1,
onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/
1001]”]
(2018/C 022/48)
Procestaal: Duits
Partijen
Verzoekende partij: FTI Touristik GmbH (München, Duitsland) (vertegenwoordiger: A. Parr, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: D. Walicka, gemachtigde)
Andere partijen in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniërend voor het Gerecht: Harald Prantner
(Hamburg, Duitsland) en Daniel Giersch (Monaco, Monaco) (vertegenwoordigers: S. Eble en Y.-A. Wolff, advocaten)
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Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 16 juni 2016 (zaak R 480/2015-5) inzake
een oppositieprocedure tussen FTI Touristik en Prantner en Giersch

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) FTI Touristik GmbH wordt verwezen in de kosten.

(1)

PB C 383 van 17.10.2016.

Arrest van het Gerecht van 29 november 2017 — Bilde/Parlement
(Zaak T-633/16) (1)
(„Regeling inzake de kosten en vergoedingen van de leden van het Europees Parlement — Vergoeding voor
parlementaire medewerkers — Terugvordering van onverschuldigd betaalde bedragen — Bevoegdheid van
de secretaris-generaal — Electa una via — Rechten van verdediging — Bewijslast — Motiveringsplicht —
Gewettigd vertrouwen — Politieke rechten — Gelijke behandeling — Misbruik van bevoegdheid —
Onafhankelijkheid van de leden van het Europees Parlement — Feitelijke vergissing — Evenredigheid”)
(2018/C 022/49)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Dominique Bilde (Lagarde, Frankrijk) (vertegenwoordiger: G. Sauveur, advocaat)
Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: G. Corstens en S. Seyr, gemachtigden)
Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer, R. Meyer en
A. Jensen, gemachtigden)

Voorwerp
Verzoek krachtens artikel 263 VWEU tot nietigverklaring van het besluit van de secretaris-generaal van het Parlement van
23 juni 2016 betreffende het van verzoekster terugvorderen van het ten onrechte als vergoeding voor parlementaire
medewerkers betaalde bedrag van 40 320 EUR, van de kennisgeving van dit besluit, van de in de brieven van de directeurgeneraal van het directoraat-generaal Financiën van het Parlement van 30 juni en 6 juli 2016 vervatte maatregelen ter
uitvoering daarvan, en van de daarop betrekking hebbende debetnota van 29 juni 2016, alsook verzoek krachtens
artikel 268 VWEU tot vergoeding van de schade die verzoekster stelt te hebben geleden ten gevolge van met name dit
besluit

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Dominique Bilde draagt haar eigen kosten en die van het Europees Parlement.
3) De Raad van de Europese Unie draagt zijn eigen kosten.

(1)

PB C 383 van 17.10.2016.

