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SODIŠČE PRVE STOPNJE
Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. junija 2009 — NDSHT
proti Komisiji

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 3. junija 2009 —
Komisija proti Burie Onderzoek en advies

(Zadeva T-152/06) (1)

(Zadeva T-179/06) (1)

(Ničnostna tožba — Državne pomoči — Uredba (ES) št.
659/1999 — Pritožba konkurenta — Dopisa Komisije pritož
niku — Obstoječa pomoč — Akt, ki ga ni mogoče izpodbijati
s tožbo — Nedopustnost)
(2009/C 167/18)

(„Arbitražna klavzula — Pogodba, sklenjena v okviru
programa RACE II in posebnega programa na področju tele
matskih aplikacij skupnega interesa — Vračilo enega dela
izvršenih predplačil — Pristojnost Sodišča prve stopnje —
Delna nedopustnost — Načelo dobrega upravljanja —
Nasprotna tožba“)

Jezik postopka: angleščina

(2009/C 167/19)
Jezik postopka: nizozemščina

Stranke
Tožeča stranka: NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell &
Teaterpaket AB (Stockholm, Švedska) (zastopnika: M. Merola
in L. Armati, zastopnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: T.
Scharf, zastopnik)

Stranki
Tožeča stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: sprva
A. Weimar in L. Escobar Guerrero, nato W. Roels, zastopniki,
skupaj z W. Rupert, odvetnik)

Tožena stranka: Burie Onderzoek en Advies BV (Nijeholtpade,
Nizozemska) (zastopnika: I. van den Berge in A. Appelman,
odvetnika)

Predmet
Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Komisije, ki jo vsebujeta
dopisa z dne 24. marca in 28. aprila 2006, naslovljena na
NDSHT v zvezi s pritožbo glede državne pomoči, ki naj bi
jih mesto Stockholm domnevno nezakonito dodelilo Stockholm
Visitors Board AB (zadeva CP 178/04 — Navedba državne
pomoči v korist SVB AB).

Predmet
Tožba na podlagi arbitražne klavzule v smislu člena 238 ES, s
katero naj se Burie Onderzoek en Advies BV naloži vračilo
enega dela predplačil, ki jih je Skupnost izvršila na podlagi
dveh pogodb o financiranju na področju napredne komuni
kacijske tehnologije v Evropi in telematskih aplikacij, ter plačilo
zamudnih obresti.

Izrek
1) Tožba se zavrže kot nedopustna.

2) NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB se
naloži plačilo stroškov.

(1) UL C 178, 29.7.2006..

Izrek
1. Tožba o vračilu predplačil, ki jih je Komisija izvršila na podlagi
pogodbe Barbara (Broad Range of Community Based Telematics
Applications in Rural Areas) s sklicevanjem na „Projet R 2022“,
se zaradi očitne nepristojnosti Sodišča prve stopnje zavrže kot
nedopustna v delu, kjer se nanaša na Burie Onderzoek en Advies
BV.

2. Burie Onderzoek en Advies se na podlagi pogodbe Telepromise
(Telematics to Provide for Missing Services) s sklicevanjem na
„Projet UR 1028“ naloži, da Komisiji plača glavnico v znesku
109 535,62 evrov in zamudne obresti po zakoniti obrestni meri,
ki velja na Nizozemskem, od 31. avgusta 2001 do vračila dolga v
celoti.
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3. Nasprotna tožba Burie Onderzoek en Advies se zavrne.

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 14. maja 2009 — US
Steel Košice proti Komisiji

4. Vsaka stranka nosi plačilo svojih stroškov.

(Zadeva T-22/07) (1)
(„Ničnostna tožba — Državne pomoči — Akt o pristopu —
Pogoj, da mora upravičenec omejiti svojo prodajo ploščatih
proizvodov v ‚razširjeni Evropi‘ — Dopis Komisije, ki pogoj
opredeljuje tako, da za bolgarski in romunski trg velja od
njunega pristopa — Akt, zoper katerega ni tožbe — Nedo
pustnost“)

(1) UL C 224, 16.9.2006.

(2009/C 167/21)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 3. junija 2009 — Frosch
Touristik proti UUNT — DSR touristik (FLUGBÖRSE)
(Zadeva T-189/07)

18.7.2009

Jezik postopka: angleščina

(1)

(„Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti —
Besedna znamka Skupnosti FLUGBÖRSE — Datum,
upošteven za preizkus absolutnega razloga za ničnost —
Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 52(1)(a)
Uredbe (ES) št. 207/2009“)
(2009/C 167/20)

Stranke
Tožeča stranka: US Steel Košice s.r.o. (Košice, Slovaška) (zastop
nika: E. Vermulst in S. Van Cutsem, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: K.
Gross in T. Scharf, zastopnika)

Jezik postopka: nemščina
Stranke
Tožeča stranka: Frosch Touristik GmbH (München, Nemčija)
(zastopnika: H. Lauf in T. Raab, odvetnika)
Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (zastop
nik: B. Schmidt, zastopnik)
Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka pred Sodiščem
prve stopnje: DSR touristik GmbH (Karlsruhe, Nemčija)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Slovaška republika (zastop
nik: J. Čorba, zastopnik)

Predmet
Razglasitev ničnosti odločbe, ki naj bi bila podana v dopisu
Komisije z dne 22. novembra 2006, in sicer ker pogoj, naložen
tožeči stranki, da le-ta prodajo svojih ploščatih proizvodov v
„razširjeni Evropi“ omeji, razlaga tako, da se od 1. januarja 2007
uporablja tudi za bolgarski in romunski trg.

Predmet
Tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne
22. marca 2007 (zadeva R 1084/2004-4) v zvezi s postopkom
za ugotovitev ničnosti med družbama DSR touristik GmbH in
Frosch Touristik GmbH

Izrek
1) Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na
notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 22. marca
2007 (zadeva R 1084/2004-4) se razveljavi.

Izrek
1) Tožba se zavrže kot nedopustna.

2) US Steel Košice s.r.o. se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov,
ki jih je priglasila Komisija.

3) Slovaška republika nosi svoje stroške.
2) UUNT se naloži plačilo stroškov.

(1) UL C 183, 4.8.2007.

(1) UL C 56, 10.3.2007.

