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Splošno sodišče naj se ne bi zavedalo nerazumnih in nesorazmernih tveganj, ki jih tovrstna široka razlaga pravnega pojma
enotne in trajajoče kršitve prinaša za podjetja, ki niso sodelovala pri vseh delih kršitve, vendar se lahko v skladu
z nacionalnim pravom štejejo za solidarno odgovorna za škodo, ki iz tega izvira.
Ob upoštevanju sedanjega stanja evropske harmonizacije odškodninskega prava naj tožba proti solidarnim dolžnikom na
nacionalni ravni ne bi pomenila primernega instrumenta za zadostno kompenzacijo odgovornosti v razmerju do tretjih
oseb.
Šesti pritožbeni razlog: kršitev člena 23(2) in (3) Uredbe 1/2003 (1) ter načel zakonitosti, sorazmernosti in ne bis in idem pri
določitvi zneska globe
Splošno sodišče naj bi kot referenčno leto za vrednost prometa napačno potrdilo leto 2004, ki naj ne bi bilo
reprezentativno in naj ne bi odražalo niti dejanske velikosti niti gospodarske moči pritožnic.
Poleg tega naj Splošno sodišče ne bi upoštevalo, da Komisija ni mogla, na eni strani, za ugotovitev odgovornosti izhajati iz
enotne in trajajoče kršitve, t.j. enotnega kartela, ki zajema konfiguracijo A/R in tudi konfiguracijo R, in na drugi strani za
določitev zneska globe ponovno umetno ločiti različnih, domnevno neločljivih delov kršitve.
(1)

UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205.

Sklep predsednika tretji senata Sodišča z dne 2. avgusta 2018 (predlog za sprejetje predhodne
odločbe Landgericht Berlin – Nemčija) – flightright GmbH/Iberia Express SA
(Zadeva C-186/17) (1)
(2018/C 399/37)
Jezik postopka: nemščina
Predsednik tretjega senata Sodišča je odredil izbris zadeve.
(1)

UL C 221, 10.7.2017.

Sklep predsednika Sodišča z dne 21. avgusta 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal
Superior de Justicia de Galicia – Španija) – Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia SA,
Ministerio Fiscal
(Zadeva C-212/17) (1)
(2018/C 399/38)
Jezik postopka: španščina
Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.
(1)

UL C 231, 17.7.2017.

Sklep predsednika Sodišča z dne 2. avgusta 2018 – Evropska komisija/Republika Slovenija, ob
intervenciji Kraljevine Belgije, Zvezne republike Nemčije, Republike Estonije, Kraljevine Španije,
Francoske republike, Italijanske republike
(Zadeva C-594/17) (1)
(2018/C 399/39)
Jezik postopka: slovenščina
Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.
(1)

UL C 412, 4.12.2017.

