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Sodba Splošnega sodišča z dne 28. novembra 2017 – Steel Invest & Finance (Luxembourg)/Komisija
(Zadeva T-254/16) (1)
(Državne pomoči — Jeklarski sektor — Pomoči, ki jih je Belgija odobrila več podjetjem v jeklarskem
sektorju — Sklep o nezdružljivosti pomoči z notranjim trgom in o odreditvi njihovega vračila — Obveznost
obrazložitve — Pojem državne pomoči — Ugodnost — Merilo zasebnega vlagatelja)
(2018/C 022/47)
Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: E. van den Broucke, odvetnik)
Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva É. Gippini Fournier in K. Herrmann, nato É. Gippini Fournier, V. Bottka
in G. Luengo, agenti)

Predmet
Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2016/2041 z dne 20. januarja 2016
državni pomoči SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP), ki jo je Belgija odobrila skupini Duferco (UL 2016, L 314,
str. 22).

Izrek
1. Tožba se zavrne.
2. Steel Invest & Finance (Luxembourg) SA nosi svoje stroške.
3. Evropska komisija nosi svoje stroške.

(1)

UL C 251, 11.7.2016.

Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2017 – FTI Touristik/EUIPO – Prantner in Giersch (Fl)
(Zadeva T-475/16) (1)
(Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije Fl —
Prejšnja figurativna znamka Evropske unije fly.de — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede —
Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/
1001))
(2018/C 022/48)
Jezik postopka: nemščina
Stranke
Tožeča stranka: FTI Touristik GmbH (München, Nemčija) (zastopnik: A. Parr, odvetnik)
Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Walicka, agent)
Drugi stranki pred odborom EUIPO za pritožbe, intervenienta v postopku pred Splošnim sodiščem: Harald Prantner (Hamburg,
Nemčija) in Daniel Giersch (Monaco, Monako) (zastopnika: S. Eble in Y.-A. Wolff, odvetnika)
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Predmet
Tožba zoper odločbo petega odbora EUIPO za pritožbe z dne 16. junija 2016 (zadeva R 480/2015–5), v zvezi s postopkom
z ugovorom med družbo FTI Touristik ter H Prantnerjem in D. Gierschem.

Izrek
1. Tožba se zavrne.
2. FTI Touristik GmbH se naloži plačilo stroškov.

(1)

UL C 383, 17.10.2016.

Sodba Splošnega sodišča z dne 29. novembra 2017 – Bilde/Parlament
(Zadeva T-633/16) (1)
(Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta — Nadomestilo za
parlamentarno pomoč — Izterjava neutemeljeno izplačanih zneskov — Pristojnost generalnega
sekretarja — Electa una via — Pravica do obrambe — Dokazno breme — Obveznost obrazložitve —
Zaupanje v pravo — Politične pravice — Enako obravnavanje — Zloraba pooblastil — Neodvisnost
poslancev — Napačna ugotovitev dejanskega stanja — Sorazmernost)
(2018/C 022/49)
Jezik postopka: francoščina
Stranke
Tožeča stranka: Dominique Bilde (Lagarde, Francija) (zastopnik: G. Sauveur, odvetnik)
Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: G. Corstens in S. Seyr, agenta)
Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastopniki: M. Bauer, R. Meyer in A. Jensen, agenti)

Predmet
Na eni strani predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepa generalnega sekretarja Parlamenta z dne
23. junija 2016, v skladu s katerim naj se od tožeče stranke izterja znesek 40 320 EUR, ki je bil neutemeljeno izplačan iz
naslova parlamentarne pomoči, vročitve in ukrepov za izvršitev tega sklepa, vsebovanih v dopisih generalnega direktorja
direktorata Parlamenta za finance z dne 30. junija 2016 in z dne 6. julija 2016, ter s tem povezanega opomina z dne
29. junija 2016 in na drugi predlog na podlagi člena 268 PDEU za povrnitev škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zlasti
zaradi navedenega sklepa.

Izrek
1. Tožba se zavrne.
2. Dominique Bilde poleg svojih stroškov nosi stroške Evropskega parlamenta.
3. Svet Evropske unije nosi svoje stroške.

(1)

UL C 383, 17.10.2016.

