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Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 24. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe
Hessisches Landesarbeitsgericht – Nemčija) – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon, stečajni
upravitelj družbe Baumarkt Praktiker DIY GmbH,
(Zadeva C-454/15) (1)
(Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 2008/94/ES — Člen 8 — Varstvo delavcev
v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca — Predpisi o socialni varnosti — Obseg — Ukrepi, potrebni
za varstvo priznanih ali prihodnjih pravic delavcev iz naslova dodatnega pokojninskega zavarovanja —
Obveznost določitve pravice do izločitve neplačanih pokojninskih prispevkov iz stečajne mase — Neobstoj)
(2017/C 030/11)
Jezik postopka: nemščina
Predložitveno sodišče
Hessisches Landesarbeitsgericht

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Jürgen Webb-Sämann
Tožena stranka: Christopher Seagon, stečajni upravitelj družbe Baumarkt Praktiker DIY GmbH,

Izrek
Člen 8 Direktive 2008/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o varstvu delavcev v primeru plačilne
nesposobnosti delodajalca je treba razlagati tako, da se v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca ne zahteva, da se odtegnjeni zneski
od plače, ki so bili pretvorjeni v pokojninske prispevke nekdanjega zaposlenega, ki bi jih delodajalec moral plačati na pokojninski račun
v korist tega zaposlenega, izločijo iz stečajne mase.
(1)

UL C 389, 23.11.2015.

Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 30. novembra 2016 – Evropska komisija/Francoska republika,
Orange, Zvezna republika Nemčija
(Zadeva C-486/15 P) (1)
(Pritožba — Državne pomoči — Finančni ukrepi v korist podjetja France Télécom — Ponudba
delničarskega posojila — Javne izjave predstavnikov francoske države — Odločba o razglasitvi
nezdružljivosti pomoči s skupnim trgom — Pojem „pomoč“ — Pojem „gospodarska prednost“ — Merilo
dobro poučenega zasebnega vlagatelja — Obveznost obrazložitve Splošnega sodišča — Meje sodnega
nadzora — Izkrivljanje sporne odločbe)
(2017/C 030/12)
Jezik postopka: francoščina
Stranke
Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: C. Giolito, B. Stromsky, D. Grespan in T. Maxian Rusche, agenti)
Druge stranke v postopku: Francoska republika (zastopniki: G. de Bergues, D. Colas in J. Bousin, agenti), Orange, nekdanja
France Télécom (zastopnika: S. Hautbourg in S. Cochard-Quesson, odvetnika), Zvezna republika Nemčija
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Izrek
1) Pritožba se zavrne.
2) Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.

(1)

UL C 381, 16.11.2015.

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. decembra 2016 – Toni Klement/Urad Evropske unije za
intelektualno lastnino (EUIPO), Bullerjan GmbH
(Zadeva C-642/15 P) (1)
(Pritožba — Uredba (ES) št. 207/2009 — Znamka Evropske unije — Tridimenzionalna znamka v obliki
pečice — Člen 51(1)(a)) — Predlog za razveljavitev znamke Evropske unije — Člen 15(1), drugi
pododstavek, (a) — Resna in dejanska uporaba znamke — Zavrnitev predloga za razglasitev ničnosti)
(2017/C 030/13)
Jezik postopka: nemščina
Stranke
Pritožnik: Toni Klement (zastopnik: J. Weiser, odvetnik)
Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: A. Schifko, agent), Bullerjan GmbH

Izrek
1. Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 24. septembra 2015, Klement/UUNT – Bullerjan (Oblika pečice) (T-211/14,
neobjavljena, EU:T:2015:688), se razveljavi.
2. Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije.
3. Odločitev o stroških se pridrži.

(1)

UL C 68, 22.2.2016.

Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 24. novembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof – Nemčija) – Bund Naturschutz in Bayern e.V., Harald Wilde/
Freistaat Bayern
(Zadeva C-645/15) (1)
(Predhodno odločanje — Okolje — Presoja vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje —
Direktiva 2011/92/EU — Projekt, ki je predmet presoje — Priloga I, točka 7 — Evropski sporazum
o glavnih mednarodnih prometnih žilah (SGŽ) — Razširitev ceste s štirimi pasovi na dolžini manj kot
10 km)
(2017/C 030/14)
Jezik postopka: nemščina
Predložitveno sodišče
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

