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Žalované: Rada Európskej únie, Európska komisia, Európska centrálna banka, Eurogroup a Európska únia

Návrh
Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:
— uložil žalovaným povinnosť nahradiť žalobkyniam sumy uvedené v prílohe k tejto žalobe vrátane úrokov počítaných od
26. marca 2013 do rozhodnutia Všeobecného súdu vo veci,
— uložil žalovaným povinnosť nahradiť trovy konania.
Subsidiárne žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:
— určil, že Európskej únii a/alebo žalovaným inštitúciám vznikla mimozmluvná zodpovednosť,
— určil spôsob, akým nahradiť nahraditeľné straty, ktoré utrpeli žalobkyne, a
— uložil žalovaným povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia
Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú štyri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate zhodné alebo podobné so
žalobnými dôvodmi uvedenými vo veci T-197/18, JV Voscf a i./Rada a i.

Žaloba podaná 6. apríla 2018 – Czarnecki/Parlament
(Vec T-230/18)
(2018/C 231/34)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania
Žalobca: Ryszard Czarnecki (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)
Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy
Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:
— vyhlásil prejednávanú žalobu za prípustnú,
— zrušil napadnuté rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. februára 2018,
— zaviazal žalovaného na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia
Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.
1. Prvý žalobný dôvod je založený jednak na porušení práva na prezumpciu neviny, práva na obhajobu a zásady rovnosti
zbraní a jednak na porušení zásady riadnej správy vecí verejných, zásady proporcionality a práva na slobodu prejavu.
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2. Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení, „fumus persecutionis“ a zneužití právomoci.
3. Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery.

Žaloba podaná 12. apríla 2018 – Netflix International a Netflix/Komisia
(Vec T-238/18)
(2018/C 231/35)
Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyne: Netflix International BV (Amsterdam, Holandsko), Netflix, Inc. (Los Gatos, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení:
E. Batchelor, solicitor, N. Niejahr, B. Hoorelbeke a A. Patsa, lawyers)
Žalovaná: Európska komisia

Návrhy
Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:
— zrušil rozhodnutie Komisie z 8. novembra 2017 o štátnej pomoci SA.48950 (2017/N), ktorým sa predlžuje režim
pomoci poskytovanej na digitalizáciu kinematografických diel, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva, oznámenej
Francúzskom,
— zrušil rozhodnutie Komisie z 20. novembra 2017 o štátnej pomoci SA.48907 (2017/N), ktorým sa predlžuje
automatický režim pomoci na audiovizuálne diela (žánre fikcia a kreatívna dokumentaristika), oznámený Francúzskom,
— zrušil rozhodnutie Komisie z 20. novembra 2017 o štátnej pomoci SA.48699 (2017/N), ktorým sa predlžuje
automatický režim pomoci na produkciu a prípravu kinematografických diel, oznámený Francúzskom, a
— uložil Komisii povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Netflix
v tomto konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia
Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú jediný žalobný dôvod.
Žalobkyne tvrdia, že Komisia porušila článok 108 ods. 3 ZFEÚ, keďže nezačala formálne vyšetrovacie konanie, ktoré
uvádza článok 108 ods. 2 ZFEÚ, pri preskúmaní režimov štátnej pomoci oznámených Francúzskom, ktoré sú predmetom
napadnutých rozhodnutí. Komisia mala povinnosť začať formálne vyšetrovacie konanie pre každú z troch schém štátnej
pomoci, keďže pri posudzovaní ich zlučiteľnosti s vnútorným trhom u každej z nich čelila závažným ťažkostiam. Komisia
tým, že nezačala formálne vyšetrovacie konanie, porušila procesné práva žalobkýň podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ.
Žalobkyne tvrdia, že existencii závažných ťažkostí nasvedčujú:
— okolnosti a dĺžka predbežného posúdenia, ktoré viedlo k prijatiu sporných rozhodnutí, a

