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Predmet
Odvolanie podané proti rozsudku Súdu prvého stupňa (tretia komora) zo 4. septem
bra 2009, Taliansko/Komisia (T-211/05), ktorým Súd prvého stupňa zamietol návrh
na zrušenie rozhodnutia Komisie 2006/261/ES zo 16. marca 2005 o schéme štátnej
pomoci C8/2004 (ex NN 164/2003), ktorú zaviedlo Taliansko v prospech spoločností
nedávno kótovaných na burze cenných papierov (Ú. v. EÚ L 94, 2006, s. 42)

Výrok
1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.

3.

Fínska republika znáša svoje vlastné trovy konania.

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 24. novembra 2011 –
Komisia/Taliansko

(vec C-379/10)

„Nesplnenie povinnosti členským štátom — Všeobecná zásada zodpovednosti
členských štátov za porušenie práva Únie jedným z ich súdov rozhodujúcich
v poslednom stupni — Vylúčenie akejkoľvek zodpovednosti štátu v dôsledku výkladu
právnych noriem alebo posúdenia skutkového stavu a dôkazov uskutočnených
súdom rozhodujúcim v poslednom stupni — Obmedzenie zodpovednosti štátu
vnútroštátnym zákonodarcom na prípady úmyselného protiprávneho konania alebo
hrubej nedbanlivosti, ktorých sa dopustil taký súd“
I - 180*

INFORMÁCIE O NEUVEREJNENÝCH ROZHODNUTIACH

Právo Únie — Práva priznané jednotlivcom — Porušenie zo strany členského
štátu — Povinnosť nahradiť ujmu, ktorá bola spôsobená jednotlivcom — Podmienky
v prípade porušenia pripísateľného najvyššiemu súdu — Zjavná povaha porušenia —
Vnútroštátna právna úprava, ktorá obmedzuje vznik zodpovednosti len na prípady
úmyselného protiprávneho konania alebo hrubej nedbanlivosti — Neprípustnosť
(pozri body 40–42, 46, 48 a výrok)

Predmet
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie všeobecnej zásady zodpoved
nosti členských štátov za porušenie práva Únie jedným z ich súdov rozhodujúcich
v poslednom stupni – Zodpovednosť obmedzená iba na prípady úmyselného proti
právneho konania a hrubej nedbanlivosti

Výrok
1.

Talianska republika si tým, že podľa článku 2 odsekov 1 a 2 zákona č. 117
o náhrade škody spôsobenej pri výkone súdnej právomoci a občianskoprávnej
zodpovednosti magistrátu [legge n. 117 (sul) risarcimento dei danni cagionati
nell’ esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati]
z 13. apríla 1988
— vylúčila akúkoľvek zodpovednosť Talianskej republiky za škody spôsobe
né jednotlivcom porušením práva Únie jedným z jej súdov rozhodujúcich
v poslednom stupni, pokiaľ toto porušenie vyplýva z výkladu právnych
pravidiel alebo posúdenia skutkových okolností a dôkazov uskutočne
ných týmto súdom, a
— túto zodpovednosť obmedzila iba na prípady úmyselného protiprávneho
konania a hrubej nedbanlivosti,
nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú na základe všeobecnej zásady
z odpovednosti členských štátov za porušenie práva Únie jedným z ich súdov
rozhodujúcich v poslednom stupni.
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2.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.

Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 29. novembra 2011 –
Tresplain Investments/ÚHVT

(vec C-76/11 P)

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 —
Článok 8 ods. 4 a článok 52 ods. 1 písm. c) — Obrazová ochranná známka
Spoločenstva Golden Elephant Brand — Návrh na vyhlásenie neplatnosti založený
na nezapísanej národnej obrazovej ochrannej známke GOLDEN ELEPHANT —
Odkaz na vnútroštátne právo upravujúce skoršiu ochrannú známku — Režim žaloby
podľa ‚common law‘ týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (‚action for
passing off‘)“

1. Odvolanie — Dôvody — Dôvod uvedený prvýkrát v konaní o odvolaní —
Neprípustnosť (pozri bod 53)

2. Odvolanie — Dôvody — Nesprávne posúdenie skutkového stavu a dôkazných
prostriedkov — Neprípustnosť — Preskúmanie posúdenia skutkového stavu
a dôkazných prostriedkov Všeobecným súdom — Vylúčenie okrem prípadov
skreslenia (článok 256 ods. 1 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek)
(pozri bod 73)

Predmet
Odvolanie podané proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 9. decem
bra 2010, Tresplain Investments/ÚHVT – Hoo Hing (T-303/08), ktorým Všeobecný
súd zamietol žalobu o neplatnosť podanú majiteľom obrazovej ochrannej znám
ky Spoločenstva „Golden Elephant Brand“ pre tovary zaradené do triedy 30 proti
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