INFORMÁCIE O NEUVEREJNENÝCH ROZHODNUTIACH

Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 13. decembra 2011 —
Konsum Nord/Komisia

(vec T-244/08)

„Štátna pomoc — Kúpna cena pozemku — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc
vyhlasuje za nezlučiteľnú so spoločným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie —
Kritérium súkromného investora — Stanovenie trhovej ceny“

1. Pomoc poskytovaná štátmi — Pojem — Právna povaha — Výklad na základe
objektívnych kritérií — Súdne preskúmanie — Rozsah (článok 87 ods. 1 ES) (pozri
body 37, 38)

2. Pomoc poskytovaná štátmi — Pojem — Posúdenie so zreteľom na všetky relevantné
aspekty spornej transakcie a jej kontext — Predaj pozemku v rámci prepojených
transakcií, ktoré majú umožniť realizáciu urbanistického plánu (článok 87 ods. 1
ES) (pozri body 56 – 58)

3. Pomoc poskytovaná štátmi — Pojem — Posúdenie podľa kritéria súkromného
investora — Posúdenie so zreteľom na všetky relevantné aspekty spornej transakcie
a jej kontext — Predaj pozemku orgánom verejnej moci súkromnej osobe bez
ohľadu na existenciu ponuky s vyššou cenou — Porovnateľnosť týchto dvoch
ponúk — Kritériá posúdenia (článok 87 ods. 1 ES) (pozri body 61 – 63, 65, 72, 76)

Predmet
Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2008/366/ES z 30. januára 2008 o štátnej po
moci C 35/06 (ex NN 37/06), ktorú Švédsko poskytlo v prospech družstva Konsum
Jämtland ekonomisk förening (Ú. v. EÚ L 126, s. 3)
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Výrok

1.

Rozhodnutie Komisie 2008/366/ES z 30. januára 2008 o štátnej pomoci
C 35/06 (ex NN 37/06), ktorú Švédsko poskytlo v prospech družstva Konsum
Jämtland ekonomisk förening, sa zrušuje.

2.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy
konania, ktoré vznikli Konsum Nord ekonomisk förening.

Rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 13. decembra 2011 —
Meica/ÚHVT — Bösinger Fleischwaren (Schinken King)

(vec T-61/09)

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej
ochrannej známky Spoločenstva Schinken King — Skoršia národná slovná ochranná
známka King — Skoršia národná slovná ochranná známka a skoršia slovná
ochranná známka Spoločenstva Curry King — Relatívny dôvod zamietnutia —
Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz
článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Povinnosť odôvodnenia —
Článok 73 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009)“

Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky
Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo
podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo
služby — Pravdepodobnosť zámeny so skoršou ochrannou známkou [nariadenie Rady
č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)] (pozri body 40, 41, 51 – 53, 57 – 62)
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