Sodišče prve stopnje

Dejavnost

A – Dejavnost Sodišča prve stopnje leta 2005
G. predsednik Bo Vesterdorf
Leto 2005 so za Sodišče prve stopnje zaznamovale številne pomembne spremembe obsega in oblike temu sodišču predloženih sporov.
Sodne statistike za leto 2005 kažejo zelo občutno rast rešenih zadev. Leta 2005 je Sodišče
prve stopnje zaključilo 610 zadev, kar je 69 % več kot prejšnje leto, ko je bilo rešenih 361
zadev. Tako velik napredek je relativen, saj se šteje, da je Sodišče prve stopnje leta 2005
rešilo 117 zadev, ki pa jih je odstopilo Sodišču za uslužbence Evropske unije. Če ne upoštevamo tega odstopa, je porast števila rešenih zadev v primerjavi z letom 2004 še zmeraj
velik (37 %). Kot v prejšnjih letih je veliko večino (83 %) zadev leta 2005 rešil senat treh
sodnikov. 10 % zadev je zaključil senat petih sodnikov in 1 % sodnik posameznik Sodišča
prve stopnje; leta 2005 je Sodišče prve stopnje izreklo prve sodbe v velikem senatu (sestavlja ga enajst sodnikov) v šestih zadevah, ki se nanašajo na odškodninske tožbe
zoper Skupnost (III).
Občutno rast števila rešenih zadev, ki je v veliki meri posledica prihoda desetih novih sodnikov leta 2004, spremlja zmanjšanje števila vpisanih zadev leta 2005. To število dejansko
znaša 469 v primerjavi s 536 leta 2004, kar pomeni upad za 12 %. Zmanjšanje je relativno,
ker je Sodišče leta 2004 Sodišču prve stopnje odstopilo 21 zadev zaradi prenosa pristojnosti, ki je slednjemu omogočil, da odloča o neposrednih tožbah držav članic. Število vpisanih zadev tega leta je dejansko na primerljivi ravni s številom vpisanih zadev leta 2003
(466). Obseg sporov o znamki Skupnosti se ustaljuje, leta 2005 je bilo vloženih 98 zadev (v
primerjavi s 110 leta 2004), kar predstavlja približno 20 % števila vloženih zadev, tako kot
lani. Nasprotno je število zadev o uslužbencih v absolutni (151 zadev v primerjavi s 146
leta 2004) in v relativni (32 % v primerjavi s 27 % lani) vrednosti še naprej naraščalo.
Število nerešenih zadev leta 2005 je 1 033, kar predstavlja glede na prejšnje leto zmanjšanje za 141 zadev oziroma 12 %. Po odstopu 117 zadev Sodišču za uslužbence Evropske
unije ima Sodišče prve stopnje 152 nerešenih zadev o uslužbencih, kar ustreza malo več
kot enemu letu sodne dejavnosti na tem področju.
Kljub temu, da sodne statistike za leto 2005 prikazujejo zelo spodbuden tok zadev, se je
povprečni čas trajanja postopka leta 2005 bistveno podaljšal, saj je bil z izjemo sporov o
uslužbencih in o intelektualni lastnini 25,6 meseca (v primerjavi z 22,6 meseca leta 2004).
Statistike za to leto je treba analizirati tudi ob upoštevanju dejstva, da bo ustanovitev Sodišča za uslužbence Evropske unije z naslednjim letom občutno vplivala na obseg in sestavo celote sporov pred Sodiščem prve stopnje in mu omogočila, da se bolj osredotoči na
nekatera področja gospodarskih sporov. Sodišče za uslužbence Evropske unije je prvi sodni oddelek, ki na prvi stopnji sodi o nekaterih vrstah sporov, predloženih na posebnih področjih, kot to z uveljavitvijo Pogodbe iz Nice določa člen 225A ES. Sedem novih sodnikov
tega Sodišča za uslužbence, ki je priključeno Sodišču prve stopnje, je priseglo 5. oktobra
2005. 2. decembra 2005 je predsednik Sodišča sprejel sklep o ugotovitvi, da je bilo Sodišče
za uslužbence zakonito ustanovljeno. Ta sklep je bil objavljen 12. decembra 2005 v
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Uradnem listu Evropske unije (1). Posledično je bilo 15. decembra 2005 na podlagi Sklepa
Sveta 2004/752/ES, Euratom z dne 2. novembra 2004 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence
Evropske unije (2) 117 zadev, ki so bile predložene Sodišču prve stopnje, vendar pisni postopek na navedeni dan še ni bil zaključen, odstopljenih s sklepi Sodišču za uslužbence.
Zaradi ustanovitve Sodišča za uslužbence je Sodišče prve stopnje spremenilo svoj poslovnik, da je vanj vneslo določbe o pritožbah zoper odločitve novega sodišča (3). Ta sprememba poslovnika je omogočila na eni strani prilagoditev določb o sodni pomoči glede na
določbe Direktive Sveta 2002/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih (4), in na drugi strani razjasnitev pomena oziroma sprejem drugih
določb poslovnika, zlasti s povečanjem prožnosti hitrega postopka iz člena 76a poslovnika. Kar zadeva to določbo, je bilo leta 2005 vloženih dvanajst predlogov za obravnavanje
po hitrem postopku, ki so bili odobreni v šestih zadevah. Brez izbrisov je Sodišče prve stopnje leta 2005 po tem postopku zaključilo tri zadeve (5). Hitri postopek se je ponovno izkazal za učinkovitega, ker je bila vsaka od teh zadev rešena v manj kot sedmih mesecih (6).
Razen večje spremembe, ki jo predstavlja priključitev Sodišču prve stopnje sodnih oddelkov, kot določa Pogodba iz Nice, je Sodišče prve stopnje 6. oktobra 2005 obrnilo še eno
pomembno stran v svoji zgodovini. G. Hans Jung je dejansko zapustil funkcijo sodnega
tajnika Sodišča prve stopnje, ki jo je opravljal od ustanovitve tega sodišča leta 1989. Slavnostna seja ob njegovem odhodu je bila priložnost za počastitev njegovega neprecenljivega prispevka k uvedbi in razvoju Sodišča prve stopnje. Hkrati je ob tej priložnosti prisegel njegov naslednik, g. Emmanuel Coulon.
Besedilo v nadaljevanju zajema temeljne usmeritve sodne prakse in se začenja z nekaterimi splošnimi postopkovnimi vprašanji (I) ter se nadaljuje s spori o zakonitosti (II), z odškodninskimi spori (III) in začasnimi odredbami (IV).
I.

Postopkovna vprašanja

a)

Intervencija

Člen 40(4) Statuta Sodišča, ki velja tudi za postopek pred Sodiščem prve stopnje, določa,
da se lahko z vlogo za pridružitev postopku podpre le zahtevek ene od strank. Člen 116(3)
Poslovnika Sodišča prve stopnje določa, da mora intervenient sprejeti postopek v tistem
(1)

UL L 325, str. 1.

(2)

UL L 333, str. 7.

()

Sprememba poslovnika Sodišča prve stopnje, sprejeta 12. oktobra 2005 (UL L 298, str. 1).

()

UL L 26, str. 41.

()

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 10. januarja 2005 v zadevi Španija proti Komisiji, T‑209/04; sodbi Sodišča
prve stopnje z dne 21. septembra 2005 v zadevi EDP proti Komisiji, T‑87/05, in z dne 23. novembra 2005 v
zadevi Združeno kraljestvo proti Komisiji, T‑178/05, še neobjavljeni v ZOdl.

(6)

Idem.

3
4
5

80

Sodišče prve stopnje

Dejavnost

stanju, v katerem je, ko vanj vstopi. Ti določbi, ki se pogosto uporabljata, sta predmet bogate sodne prakse (7), ki jo dopolnjujeta dve sodbi, izrečeni v tem letu.
Prvič, intervenienti v zadevi VKI proti Komisiji so navajali trditve, ki jih Komisija, na katere
strani so bili, ni navedla, in bi v primeru odločitve, da so utemeljene, povzročile razglasitev
ničnosti izpodbijane odločbe, kar bi bil izid v nasprotju z izidom, ki ga je s svojimi predlogi
želela doseči Komisija (8). Sodišče prve stopnje je iz tega sklepalo, da te trditve spreminjajo
okvir spora in so zaradi tega nedopustne.
Drugič, v zadevi Regione autonoma della Sardegna proti Komisiji so nekateri intervenienti na strani tožeče stranke navajali razloge, ki jih slednja ni navedla (9). Komisija je izpodbijala dopustnost teh razlogov in trdila, da na splošno intervenienti nimajo pravice navajati različnih razlogov od tistih, na katere se sklicuje glavna stranka, na katere strani so.
Sodišče prve stopnje je v svoji sodbi odločilo, da imajo te stranke pravico navajati lastne
razloge, „če ti podpirajo predloge ene od glavnih strank in niso popolnoma tuji ugotovitvam, na katerih temelji spor, kot je bil opredeljen med tožečo in toženo stranko, saj bi
privedli do spremembe predmeta tega spora“. Nekateri razlogi intervenientov, čeprav različni od razlogov, ki jih je navedla tožeča stranka, so bili povezani s predmetom spora in
Sodišče prve stopnje je njihovo navajanje dovolilo.
b)

Upoštevanje po uradni dolžnosti

Leta 2005 je Sodišče prve stopnje na precej klasičen način uporabljalo načela o upoštevanju razloga javnega reda po uradni dolžnosti.
V zadevi Freistaat Thüringen proti Komisiji je Sodišče prve stopnje zaradi dejanske napake Komisije po uradni dolžnosti navedlo tožbeni razlog pomanjkanja oziroma nazadostne obrazložitve (10). Enako je v zadevi Suproco proti Komisiji Sodišče prve stopnje po
uradni dolžnosti upoštevalo dve napaki obrazložitve odločbe Komisije, ki je zavrnila odobritev izjeme od določenih pravil o poreklu, ki se uporabljajo za sladkor z Nizozemskih
Antilov (11). Končno je bila v zadevi CIS proti Komisiji ravno tako po uradni dolžnosti upoštevana pomanjkljiva obrazložitev odločbe o ukinitvi prispevka Evropskega sklada za regio-

(7)

Glej na primer sodbo Sodišča z dne 23. februarja 1961 v zadevi De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg proti Haute Autorité, 30/59, Recueil, str. 3, 37, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 3. aprila 2003 v zadevi Royal Philips Electronics proti Komsiiji, T‑119/02, Recueil, str. II‑1433, točki 203 in 212.

(8)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. aprila 2005 v zadevi Verein für Konsumenteninformation proti Komisiji, T‑2/03, še neobjavljena v ZOdl.

(9)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. junija 2005 v zadevi Regione autonoma della Sardegna proti Komisiji,
T‑171/02, še neobjavljena v ZOdl.

(10)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 19. oktobra 2005 v zadevi Freistaat Thüringen proti Komisiji, T‑318/00, še
neobjavljena v ZOdl.

(11)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 22. septembra 2005 v zadevi Suproco proti Komisiji, T‑101/03, še neobjavljena v ZOdl.
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nalni razvoj (ESRR), ker se ta odločba ne izreka o različnih dejstvih in trditvah, ki so bistveni
za to, da bi omogočili presojo njene zakonitosti glede na tožbene razloge, ki jih je navedla
tožeča stranka (12).
V sodbi v zadevi Corsica Ferries France proti Komisiji je Sodišče prve stopnje odločilo, da
kršitev pravic obrambe ni bistvena kršitev postopka in se ne upošteva po uradni dolžnosti,
ter s tem potrdilo sodno prakso, ki je bila navedena v letnem poročilu za leto 2004 (13). V
tem smislu je Sodišče prve stopnje v svoji sodbi v zadevi Common Market Fertilizers
proti Komisiji zavrnilo upoštevanje po uradni dolžnosti ugovora nezakonitosti zoper določbo, ki se nanaša na carinsko ureditev, ker podlaga za ugovor ni bila nepristojnost izdajatelja izpodbijanega akta (14).
c)

Umik listin iz spisa

V zadevi Gollnisch in drugi proti Parlamentu so tožeče stranke Sodišču prve stopnje
predložile mnenje pravne službe Parlamenta, izdelano za urad te institucije. Parlament je
predlagal umik te listine iz spisa. Sodišče prve stopnje je temu predlogu ugodilo in s tem
potrdilo nedavno ustaljeno sodno prakso, po kateri osebe, ki niso službe, ki so zahtevale
izdelavo notranjih dokumentov institucij, ravnajo v nasprotju z javnim interesom, ki pravi,
da naj imajo institucije koristi od mnenj, ki jih njihove pravne službe izdajo popolnoma
neodvisno, če v sporu pred Sodiščem prve stopnje predložijo take dokumente institucij
brez odobritve zadevne institucije ali odredbe sodišča (15).
Nasprotno je Sodišče prve stopnje v zadevi Entorn proti Komisiji zavrnilo predlog za
umik izjav, ki jih je tretja oseba dala pred uradniki enote za usklajevanje preprečevanja
prevar (UCLAF), iz spisa (16). Po mnenju Sodišča prve stopnje je tožeča stranka dejansko
ponudila prepričljivo razlago dejstva, da je to listino pridobila, ne da bi ravnala v nasprotju
z zakonom, kar bi jo lahko oviralo pri tem, da se nanjo sklicuje v postopku pred Sodiščem
prve stopnje.

(12)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 22. junija 2005 v zadevi CIS proti Komisiji, T‑102/03, še neobjavljena v ZOdl.

13

( )

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. junija 2005 v zadevi Corsica Ferries France proti Komisiji, T‑349/03, še
neobjavljena v ZOdl., ki se opira na sodbo Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi JFE Engineering
proti Komisiji, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 in T‑78/00 (pritožba, C‑403/04 P in C‑405/04 P), še neobjavljena v
ZOdl., točka 425.

(14)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. setembra 2005 v zadevi Common Market Fertilizers proti Komisiji,
T‑134/03 in T-135/03 (pritožba, C‑443/05 P), še neobjavljena v ZOdl.

(15)

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 10. januarja 2005 v zadevi Gollnisch in drugi proti Parlamentu, T‑357/03, še
neobjavljen v ZOdl., ki se sklicuje na sklep Sodišča z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Avstrija proti Svetu,
C‑445/00, Recueil, str. I‑9151, točka 12, in na sodbo Sodišča prve stopnje z dne 8. novembra 2000 v zadevi
Ghignone in drugi proti Svetu, T‑44/97, Recueil FP, str. I‑A‑223 in II‑1023, točka 48.

(16)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 18. januarja 2005 v zadevi Entorn proti Komisiji, T‑141/01 (pritožba,
C‑162/05 P), še neobjavljena v ZOdl.
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Spori o zakonitosti

V tem delu bodo predstavljene glavne odločitve, s katerimi so bile rešene ničnostne tožbe,
vložene na podlagi člena 230 ES (17). Treba je poudariti, da je izbira teh besedil nujno subjektivna in da več področij, ki jih je Sodišče prve stopnje obravnavalo leta 2005, ne bo
predmet tega poročila, ne glede na razjasnitve, ki so jih prispevale nekatere izmed razglašenih odločb. Gre za razglašene odločbe v zvezi s ESRR (18), z Evropskim kmetijskim usmerjevalnim in jamstvenim skladom (EKUJS) (19), Evropskim socialnim skladom (ESS) (20), ureditvijo o uporabi določenih sredstev Parlamenta (21) in za razglašene odločbe na področju
ribištva (22), farmacevtskih proizvodov (23), javnih naročil (24), zaščitnih trgovinskih
ukrepov (25), okolja (26) in približevanja zakonodaje na tem področju (27).

A.

Dopustnost tožb, vloženih na podlagi člena 230 ES

Kot leta 2004 je imelo Sodišče prve stopnje tudi leta 2005 priložnost po uradni dolžnosti
ali na predlog stranke preizkusiti pogoje za dopustnost ničnostne tožbe (28).

(17)

Vendar bodo postransko navedene tudi nekatere sodbe (in sklepi), izdane v okviru odškodninskih tožb.
Upoštevajoč pogoj za odgovornost Skupnosti za nezakoniti akt, ki je vezan na prijavljeno nezakonito ravnanje, te sodbe (in sklepi) včasih sprožijo tudi vprašanje zakonitosti aktov, ki so jih sprejele institucije.

(18)

Sodbi Sodišča prve stopnje z dne 18. oktobra 2005 v zadevi Regione Siciliana proti Komisiji, T‑60/03, in z dne
31. maja 2005 v zadevi Comune di Napoli proti Komisiji, T‑272/02, še neobjavljeni v ZOdl.

(19)

Sodba Entorn proti Komisiji, zgornja opomba 16.

( )

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2005 v zadevi Branco proti Komisiji, T‑347/03, in sklep Sodišča
prve stopnje z dne 13. oktobra 2005 v zadevi Fintecna proti Komisiji, T‑249/02, še neobjavljena v ZOdl.

(21)

Sklep Gollnisch in drugi proti Parlamentu, zgornja opomba 15.

22

( )

Sklep Španija proti Komisiji, zgornja opomba 5, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 19. oktobra 2005 v zadevi Cofradía de pescadores de „San Pedro“ de Bermeo in drugi proti Svetu, T‑415/03, še neobjavljena v ZOdl.

(23)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 28. junija 2005 v zadevi Industrias Químicas del Vallés proti Komisiji,
T‑158/03 (pritožba, C‑326/05 P), še neobjavljena v ZOdl.

(24)

Glej na primer sodbo Sodišča prve stopnje z dne 6. julija 2005 v zadevi TQ3 Travel Solutions Belgium proti
Komisiji, T‑148/04, še neobjavljena v ZOdl.

(25)

Sodbe Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2005 v zadevi Eurocoton proti Svetu, T‑192/98; v zadevi Ettlin
Gesellschaft für Spinnerei und Weberei in drugi proti Svetu, T‑195/98, in v zadevi Philips proti Svetu, T‑177/00,
še neobjavljene v ZOdl.

(26)

Sodba Združeno kraljestvo proti Komisiji, zgornja opomba 5.

(27)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. oktobra 2005 v zadevi Land Oberösterreich proti Komisiji, T‑366/03 in
T‑235/04 (pritožba, C‑439/05 P in C‑454/05 P), še neobjavljena v ZOdl.

(28)

Za preizkus po uradni dolžnosti glej na primer sodbe Sodišča prve stopnje z dne 14. aprila 2005 v zadevi
Sniace proti Komisiji, T‑88/01 (pritožba, C‑260/05 P); v zadevi Land Oberösterreich proti Komisiji, zgornja
opomba 27, in z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Fardoom in Reinard proti Komsiiji, T‑43/04, in sklep Sodišča
prve stopnje z dne 7. septembra 2005 v zadevi Krahl proti Komisiji, T‑358/03, še neobjavljeni v ZOdl.

20
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Akti, zoper katere se lahko vloži tožba

Razen uporabe ustaljene sodne prakse, v skladu s katero je mogoče tožbo vložiti le zoper
akt z zavezujočimi pravnimi učinki (29), je bila v tem letu priložnost za obravnavanje manj
pogostega vprašanja o povezavi med ničnostno tožbo in pogodbenimi spori. V zadevi Helm
Düngemittel proti Komisiji je Sodišče prve stopnje potrdilo, da akti institucij, ki so v popolnoma pogodbenem okviru, s katerim so neločljivo povezani, že zaradi svoje narave ne spadajo med akte v smislu člena 249 ES, zoper katere je mogoče vložiti ničnostno tožbo (30).
Sodišče prve stopnje se je v tem primeru oprlo na pogodbeno naravo razmerja med tožečo stranko in Komisijo in ničnostno tožbo zoper akt, ki je neločljivo povezan s tem razmerjem, zavrglo kot nedopustno ter zavrnilo prekvalifikacijo ničnostne tožbe, vložene na podlagi člena 238 ES (ki daje sodiščem Skupnosti pristojnost za odločanje na podlagi arbitražne
klavzule iz pogodbe, ki jo je sklenila Skupnost).
2.

Rok za vložitev tožbe

Na podlagi člena 230(5) ES je treba ničnostne tožbe vložiti v dveh mesecih od objave akta
ali njegovega uradnega obvestila tožniku, če tega ni bilo, pa od dneva, ko je zanj izvedel.
Po ustaljeni sodni praksi je merilo dneva, ko je tožnik izvedel za akt, s katerim začne teči rok
za vložitev tožbe, subsidiarno v primerjavi z merilom objave akta ali njegovega uradnega
obvestila tožniku. Če ni bilo objave akta ali njegovega uradnega obvestila, začne rok za
vložitev tožbe teči šele takrat, ko se zadevna tretja oseba natančno seznani z vsebino in
razlogi zadevnega akta, da bo lahko uporabila svojo pravico do pritožbe. Kdor se seznani z
obstojem akta, ki ga zadeva, ima pravico v razumnem roku zahtevati celotno besedilo.
Sodišče prve stopnje je odločilo, da je tožeča stranka, ki je zahtevala obvestilo o odločbi o
izključitvi upravičenih stroškov na podlagi programa, izvedenega v okviru ESRR, več kot
štiri mesece po tem, ko se je z njo seznanila, prekoračila razumni rok v smislu zgoraj navedene sodne prakse (31).
Zadeva Olsen proti Komisiji (32) je Sodišču prve stopnje omogočila, da je izdalo pomembno pojasnilo o uporabi teh načel v sporih glede državnih pomoči (33). V tej zadevi je tožeča
stranka izpobijala odločbo, s katero je Komisija odobrila državno pomoč, ki je bila dodelje(29)

Glej na primer sklep Sodišča prve stopnje z dne 16. novembra 2005 v zadevi Deutsche Post in Securicor
Omega Express proti Komisiji, T‑343/03, še neobjavljen v ZOdl., in sodbo z dne 15. decembra 2005 v zadevi
Infront WM proti Komisiji, T‑33/01, še neobjavljena v ZOdl. O nemožnosti vložitve tožbe zoper pripravljalni
akt glej tudi sklep Sodišča prve stopnje z dne 22. julija 2005 v zadevi Polyelectrolyte Producers Group proti
Svetu in Komisiji, T‑376/04 (pritožba, C‑368/05 P), še neobjavljen v ZOdl.

(30)

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 9. junija 2005 v zadevi Helm Düngemittel proti Komisiji, T‑265/03, še neobjavljen v ZOdl.

(31)

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 27. maja 2005 v zadevi COBB proti Komisiji, T‑485/04, še neobjavljen v ZOdl.

(32)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. junija 2005 v zadevi Olsen proti Komisiji, T‑17/02 (pritožba,
C‑320/05 P), še neobjavljena ZOdl.

(33)

To pojasnilo se je ponovilo v treh sklepih. Sklepi Sodišča prve stopnje z dne 15. junija 2005 v zadevi SIMSA in
drugi proti Komisiji, T‑98/04, še neobjavljen v ZOdl.; z dne 19. septembra 2005 v zadevi Air Bourbon proti Komisiji, T‑321/04, in z dne 21. novembra 2005 v zadevi Tramarin proti Komisiji, T‑426/04, še neobjavljen v ZOdl.
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na španskemu konkurentu. Tožbo je vložila malo več kot šest mesecev po uradnem obvestilu Kraljevine Španije o odločbi, ki je bila edini naslovnik izpodbijane odločbe. Ker tožeča
stranka ni bila naslovnik izpodbijane odločbe, je Sodišče prve stopnje v sodbi odločilo, da
se zanjo merilo uradnega obvestila ne uporabi. Glede vprašanja, ali v takem primeru velja
merilo objave ali merilo dneva, ko je zanjo izvedela, Sodišče prve stopnje navaja sodno
prakso, v skladu s katero merilo dneva, ko je tožnik izvedel zanje, ne velja za akte, ki so po
ustaljeni praksi zadevne institucije objavljeni v Uradnem listu Evropske unije; v takem primeru začne rok za vložitev tožbe teči z dnem objave (34).
Vendar Komisija na področju državnih pomoči v Uradnem listu Evropske unije objavi povzetke odločb, s katerimi po predhodnem preizkusu ugotovi, ali prijavljeni ukrep ne vzbudi
dvomov o združljivosti s skupnim trgom, in odloči o združljivosti tega ukrepa s skupnim
trgom (35). V skladu z nedavno, a ustaljeno prakso Komisije ta objavljeni povzetek vsebuje
napotitev na spletno stran generalnega sekretariata Komisije, z opombo, da je celotno
besedilo zadevne odločbe, ki ne vsebuje zaupnih podatkov, dosegljivo v merodajnih jezikovnih različicah. Posledično je Sodišče prve stopnje odločilo, da je treba dejstvo, da mora
Komisija tretjim osebam nuditi dostop do celotnega besedila odločbe, ki se nahaja na njeni spletni strani, v povezavi z objavo povzetka odločbe v Uradnem listu Evropske unije, ki
zainteresiranim omogoči, da prepoznajo zadevno odločbo, in jih opozori o tej možnosti
dostopa preko spleta, šteti za objavo v smislu člena 230(5) ES. V tej zadevi je lahko tožeča
stranka upravičeno pričakovala, da bo izpodbijana odločba objavljena v Uradnem listu
Evropske unije. Sodišče prve stopnje je odločilo, da je njena tožba, ki je bila vložena celo
pred to objavo, dopustna.
3.

Pravni interes

Pravni interes je treba presojati na dan vložitve tožbe (36). Kljub temu je Sodišče prve stopnje v zadevi First Data proti Komisiji odločilo, da mu tako upoštevanje trenutka presoje
dopustnosti tožbe ne sme preprečiti odločitve o ustavitvi postopka, če je tožeča stranka, ki
je prvotno imela pravni interes, zaradi dogodka, nastalega po vložitvi tožbe, izgubila vsak
osebni interes za razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe (37) . V tej zadevi so tožeče stranke izpodbijale odločbo Komisije, s katero slednja ni nasprotovala na podlagi člena 81 ES
nekaterim pravilom, ki urejajo članstvo v sistemu bančnih kartic. Ta pravila so bila po vložitvi tožbe umaknjena in Sodišče prve stopnje je presodilo, da pravnega interesa tožečih
strank, ki je prej obstajal, ni več.
Dejstva iste zadeve, kot tudi štirih drugih zadev, zaključenih leta 2005, so Sodišču prve
stopnje omogočila, da je uporabilo ustaljeno načelo, v skladu s katerim se pravni interes
(34)

Sodba Sodišča z dne 10. marca 1998 v zadevi Nemčija proti Svetu, C‑122/95, Recueil, str. I‑973, točka 39.

35

( )

Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 88 ES (UL
L 83, str. 1).

(36)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. aprila 1998 v zadevi Cityflyer Express proti Komisiji, T‑16/96, Recueil,
str. II‑757, točka 30.

(37)

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 17. oktobra 2005 v zadevi First Data in drugi proti Komisiji, T‑28/02, še neobjavljen v ZOdl.
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ne presoja v odvisnosti od prihodnjega in negotovega dogodka. Zlasti če interes, na katerega se sklicuje tožeča stranka, zadeva bodoči pravni položaj, mora tožeča stranka dokazati, da je pričakovanje tega položaja že zdaj gotovo (38).
Tako je Sodišče prve stopnje v treh sklepih z dne 10. marca 2005 uporabilo ta načela in več
tožb italijanskih podjetij, s katerimi so ta izpodbijala odločbo Komisije o nezdružljivosti
ukrepov, sprejetih v korist podjetij, ustanovljenih na ozemlju Benetk in Chioggie, s skupnim trgom, zavrglo kot nedopustne zaradi pomanjkanja pravnega interesa (39). Sodišče
prve stopnje, ki je po uradni dolžnosti preizkusilo, ali so izpolnjene procesne predpostavke, je ugotovilo pomanjkanje pravnega interesa, pri čemer se je sklicevalo predvsem na
odločitev Italijanske republike, da od tožečih strank ne bo zahtevala povrnitve pomoči. Pri
utemeljevanju svojega pravnega interesa so se tožeče stranke omejile na sklicevanje na
bodoče in negotove okoliščine, in sicer na domnevo, da bi Komisija prišla do različne presoje od presoje Italijanske republike, od katere bi zahtevala, naj od tožečih podjetij terja
povrnitev pomoči, ki jim jih je odobrila.
Prvič, tožeča podjetja z navedbo, da bi bodoče in negotovo posredovanje odločbe Komisije, ki bi izpodbila izvedeno odločbo Italijanske republike, lahko vplivalo na njihov pravni
položaj, niso utemeljila obstoječega in dejanskega pravnega interesa za razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe. Čeprav bi se domneva posredovanja uresničila, tožeča podjetja
ne bi bila prikrajšana za vsako učinkovito sodno varstvo, upoštevajoč možnost, da se lahko
zoper morebitne odločbe pristojnega nacionalnega organa, ki bi od njih terjal vrnitev dodeljenih pomoči, obrnejo na nacionalnega sodnika. Drugič, glede trditev tožnikov v zvezi
z bodočimi učinki sporne odločbe v delu, kjer je razglasila, da je sistem pomoči nezdružljiv
s skupnim trgom, in je torej preprečila njegovo uporabo v prihodnosti, Sodišče prve stopnje opozarja, da ni mogoče šteti, da odločba Komisije o nezdružljivosti tega sistema s
skupnim trgom posamično zadeva bodoče prejemnike pomoči (40). Torej bi bilo zgolj sklicevanje na morebitni pravni interes pri presoji dopustnosti teh tožb v vsakem primeru
neučinkovito.
Sodišče prve stopnje, ki je uporabilo sodno prakso v zvezi s pravnim interesom, je s sodbo
z dne 14. aprila 2005 v zadevi Sniace proti Komisiji, ravno tako izdano na področju državnih pomoči, zavrglo kot nedopustno tožbo, ki jo je vložil Sniace, s katero je nasprotoval
odločbi Komisije o združljivosti pomoči, ki jo je prejel, s skupnim trgom (41). Sniace je iz-

(38)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 17. septembra 1992 v zadevi NBV in NVB proti Komisiji, T‑138/89, Recueil,
str. II‑2181, točka 33.

(39)

Sklepi Sodišča prve stopnje z dne 10. marca 2005 v zadevi Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia in
drugi proti Komisiji, T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, od T‑245/00 do T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, od
T‑256/00 do T‑259/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, T‑275/00, T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 in T‑296/00, še
neobjavljeni v ZOdl.; v zadevi Sagar proti Komisiji, T‑269/00, in v zadevi Gardena Hotels in Comitato Venezia
Vuole Vivere proti Komisiji, T‑288/00, še neobjavljeni v ZOdl. Glej tudi sklep Sodišča prve stopnje z dne 20.
septembra 2005 v zadevi Makro Cash & Carry Nederland proti Komisiji, T‑258/99, še neobjavljen v ZOdl.

(40)

V tem smislu glej sodbe Sodišča z dne 2. februarja 1988 v zadevi Van der Kooy in drugi proti Komisiji, 67/85,
68/85 in 70/85, Recueil, str. 219, točka 15, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 22. novembra 2001 v zadevi
Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie proti Komisiji, T‑9/98, Recueil, str. II‑3367, točka 77.

(41)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. aprila 2005 v zadevi Sniace proti Komisiji, T-141/03, še neobjavljena
v ZOdl.
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podbijal kvalifikacijo državne pomoči iz odločbe, ki mu je po njegovem mnenju napravila
škodo zlasti zaradi tveganja bodočih sodnih postopkov in določenih posledic za njegove
odnose s kreditno ustanovo, ki mu je dodelila pomoč. Sodišče prve stopnje je tožbo zavrglo zaradi pomanjkanja pravnega interesa, pri čemer se je sklicevalo na zgoraj navedeno
sodno prakso, da če se tožnik sklicuje na pravni interes, ki zadeva bodoči pravni položaj,
mora dokazati, da je pričakovanje tega položaja že gotovo (42). V tem primeru tožnik ni
dokazal obstoja in dejanskega tveganja bodočih sodnih postopkov, na katerega se je skliceval, niti, da bi kvalifikacija državne pomoči v tem primeru lahko povzročila, da bi bila
kreditna ustanova v prihodnosti dolžna obveščati o vsakem ukrepu, ki bi ga sprejela v njegovo korist, kot tudi ne, da bi škoda, ki bi jo po njegovem mnenju pozročil upravni postopek, bila v povezavi s kvalifikacijo državne pomoči iz izpodbijane odločbe.
4.

Procesno upravičenje

Člen 230(4) ES določa, da „[f ]izične ali pravne osebe lahko pod enakimi pogoji sprožijo
postopke zoper nanje naslovljene odločbe ali zoper odločbe, ki jih neposredno in posamično zadevajo, čeprav so v obliki uredbe ali odločbe naslovljene na drugo osebo“.
a)

Neposreden vpliv

V več zadevah v zvezi z Uredbo Parlamenta in Sveta (ES) št. 2004/2003 z dne 4. novembra
2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in pravilih glede
njihovega financiranja (43) je Sodišče prve stopnje odločilo, da uredba, ki je določila pogoje financiranja političnih strank neposredno ne zadeva poslancev, ki delujejo v svojem
imenu (in ne v imenu stranke, ki ji pripadajo), zlasti ker ekonomske posledice te uredbe ne
zadevajo njihovega pravnega položaja, ampak le njihov dejanski položaj (44). Obratno je
Sodišče prve stopnje v dveh od teh zadev menilo, da je zadevna uredba, ki določa predpise za politične stranke na evropski ravni, neposredno zadevala nekatere oblike političnega
združevanja. Na eni strani sprejem ugodnih pravnih predpisov, od katerih ima korist en del
oblik političnega združevanja, medtem ko so druge od njih izključene, lahko vpliva na enake možnosti med političnimi strankami. Na drugi strani so odločbe o financiranju političnih strank, sprejete na podlagi merila, ki ga določa sporna uredba, v vezani pristojnosti
pristojnega organa. Te odločbe so torej popolnoma avtomatične, kar izhaja iz same izpodbijane uredbe, ne da bi se uporabila druga posredna pravila (45).

(42)

Sodba NBV in NVB proti Komisiji, zgornja opomba 38, točka 33.

( )

UL L 297, str. 1.

(44)

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 11. julija 2005 v zadevi Bonde in drugi proti Parlamentu in Svetu, T‑13/04,
še neobjavljen v ZOdl.; v zadevi Bonino in drugi proti Parlamentu in Svetu, T‑40/04; in v zadevi Front national
in drugi proti Parlamentu in Svetu, T‑17/04 (pritožba, C‑338/05 P), še neobjavljeni v ZOdl.

(45)

Sklepa Bonino in drugi proti Parlamentu in Svetu, zgornja opomba 44, in Front national in drugi proti Parlamentu in Svetu, zgornja opomba 44.
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V sodbi Regione Siciliana proti Komisiji je Sodišče prve stopnje določilo nekatera merila
za neposreden vpliv v primeru sprejetih odločb v zvezi s pomočmi, ki jih dodeljuje
ESRR (46). Ta sodba pomeni določeno spremembo glede na prejšnje odločbe, sprejete v
malo drugačnih primerih (47). V tej zadevi je tožeča stranka izpodbijala odločbo o ukinitvi
pomoči, ki jo je Italijanska republika odobrila in nato dodelila tožeči stranki za izgradnjo
jezu. Komisija je trdila, da ta odločba ni neposredno zadevala tožeče stranke, ker naj bi
države članice tvorile ločilni element med Komisijo in končnim prejemnikom finančne pomoči. Sodišče prve stopnje je zavrnilo ta ugovor nedopustnosti na podlagi sodne prakse,
v skladu s katero mora imeti ukrep, da bi neposredno zadeval posameznika, na katerega ni
naslovljen, neposredne pravne učinke na posameznikov pravni položaj in njegovo izvajanje mora biti popolnoma avtomatično ter izhajati le iz Skupnostne ureditve ob izključitvi
drugih izvedbenih predpisov (48).
Na eni strani, glede spremembe pravnega položaja tožeče stranke, je Sodišče prve stopnje
odločilo, da je imela prvotno izpodbijana odločba učinek na spremembo finančnega položaja tožeče stranke, ker jo je prikrajšala za preostanek pomoči, ki jih je Komisija še dolgovala, in ker je od nje zahtevala vračilo izplačanih predplačil. Na drugi strani, glede merila
samodejnega izvajanja izpodbijane odločbe, je Sodišče prve stopnje poudarilo, da izpodbijana odločba nasproti tožeči stranki sama mehanično razvije pravne učinke, in sicer na
podlagi same ureditve Skupnosti, pri čemer nacionalni organi nimajo pooblastila za odločanje po prostem preudarku glede njihove dolžnosti izvršitve te odločbe. Ob tej priložnosti je Sodišče prve stopnje zavrnilo trditve, da lahko nacionalni organi teoretično odločijo,
da tožečo stranko oprostijo finančnih posledic, ki ji jih neposredno nalaga izpodbijana
odločba. Dejansko nacionalna odločba te vrste pravno gledano ne bi imela zveze z uporabo izpodbijane odločbe v pravu Skupnosti in učinek take nacionalne odločbe bi bil, da bi
bila tožeča stranka postavljena v položaj, v katerem je bila pred sprejetjem izpodbijane
odločbe, s povzročitvijo druge spremembe pravnega položaja tožeče stranke, ki je bil sprva avtomatično spremenjen z izpodbijano odločbo.
b)

Posamičen vpliv

Sodišče prve stopnje, ki je uporabilo načela ustaljene sodne prakse, je menilo, da izpodbijani akt v nekaj tožbah ni posamično zadeval: neopredeljenih poslancev Evropskega parlamenta glede spremembe pogojev uporabe sredstev, ki veljajo za politične skupine in
neopredeljene poslance (49); proizvajalcev banan glede na dve uredbi o določitvi nekaterih pogojev za uvoz teh proizvodov v Skupnost (50); proizvajalcev italijanskih vin in zdru(46)

Sodba Regione Siciliana proti Komisiji, zgornja opomba 18.

( )

Sklepa Sodišča prve stopnje z dne 6. junija 2002 v zadevi SLIM Sicilia proti Komisiji, T‑105/01, Recueil,
str. II‑2697, in z dne 8. julija 2004 v zadevi Regione Siciliana proti Komisiji, T‑341/02 (pritožba, C‑417/04 P), še
neobjavljena v ZOdl.

(48)

Sodba Sodišča z dne 5. maja 1998 v zadevi Dreyfus proti Komisiji, C‑386/96 P, Recueil, str. I‑2309, točka 43.

( )

Sklep Gollnisch in drugi proti Parlamentu, zgornja opomba 15.

( )

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 3. februarja 2005 v zadevi Comafrica in Dole Fresh Fruit Europe proti Komisiji, T‑139/01, še neobjavljena v ZOdl.

47

49
50
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ženj le-teh glede na uredbo o spremembi sistema tradicionalnih poimenovanj (51); italijanskih gospodarskih subjekov v sektorju sladkorja glede na uredbo o določitvi intervencijskih
cen za beli sladkor (52), in lastnika gozdarskega podjetja glede na odločbo o odobritvi programskega dokumenta za razvoj podeželja v Republiki Avstriji (53).
Zadeva Sniace proti Komisiji, ki je Sodišču prve stopnje omogočila, da je ponovno določilo pogoje za uporabo člena 230(4) ES na področju državnih pomoči, zahteva nekaj pojasnil (54). V tej zadevi je Sniace izpodbijal odločbo Komisije, s katero je ta odločila, da je več
ukrepov, sprejetih v korist avstrijske družbe Lenzing Lyocellune, združljivih s skupnim trgom. Sodišče prve stopnje je po uradni dolžnosti postavilo vprašanje procesnega upravičenja tožeče stranke glede na to odločbo, zlasti vprašanje, ali jo odločba posamično zadeva glede na merila, ki jih je Sodišče prvič vzpostavilo v zadevi COFAZ in drugi proti
Komisiji (55). V skladu s temi merili je na področju državnih pomoči poleg podjetja, ki je
prejelo pomoči, tudi konkurenčnim podjetjem, ki so sodelovala v tem postopku, priznano,
da jih odločba, s katero se je končal postopek na podlagi člena 88(2) ES glede posamične
pomoči, posamično zadeva, ker je ukrep pomoči, ki je predmet izpodbijane odločbe, bistveno vplival na njihov položaj na trgu. Vendar v tej zadevi ni šlo za tak primer. Na eni
strani je imela tožeča stranka zgolj postransko vlogo v okviru upravnega postopka, zlasti
ker se ni nikoli pritožila ali predložila stališč, ki bi bistveno vplivala na potek postopka. Na
drugi strani analiza fizičnih lastnosti, cene in postopka izdelave proizvodov, ki jih prodajata
tožeča stranka in Lenzing Lyocell, Sodišču prve stopnje ni omogočila presoje, da sta konkurenčni, pri čemer tožeča stranka tudi ni dokazala, da bi odločba lahko bistveno vplivala
na njen položaj na trgu.
V drugačnem kontekstu je Sodišče prve stopnje v sodbi Infront WM proti Komisiji (56)
odločilo, da odločba Komisije o sprejetem ukrepu Združenega kraljestva nasproti subjektom za radiofuzijo v drugi državi članici posamično zadeva tožečo stranko kot imetnico
pravic televizijskih prenosov dogodka, ki je bil po mnenju Združenega kraljestva v nacionalnem interesu v smislu Direktive 89/552/EGS (57), ker je ta odločba omejila svobodno
razpolaganje z že pridobljenimi pravicami tožeče stranke.

(51)

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 28. junija 2005 v zadevi FederDoc in drugi proti Komisiji, T‑170/04, še neobjavljen v ZOdl.

(52)

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 28. junija 2005 v zadevi Eridania Sadam in drugi proti Komisiji, T‑386/04, še
neobjavljen v ZOdl.

(53)

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 28. februarja 2005 v zadevi von Pezold proti Komisiji, T‑108/03, še neobjavljen v ZOdl.

(54)

Sodba Sniace proti Komisiji, zgornja opomba 28.

( )

Sodba Sodišča z dne 28. januarja 1986 v zadevi COFAZ in drugi proti Komisiji, 169/84, Recueil, str. 391,
točka 25.

(56)

Sodba Infront WM proti Komisiji, zgornja opomba 29.

( )

Direktiva Sveta 89/552/EGS z dne 3. oktobra 1989 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov
držav članic o opravljanju dejavnosti razširjanja televizijskih programov (UL L 298, str. 23), kot je bila spremenjena.
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B.

Sodišče prve stopnje

Pravila konkurence za podjetja

To leto je Sodišče prve stopnje razglasilo enajst sodb, v katerih je odločalo o materialnih
določbah o prepovedi protikonkurenčnih sporazumov, znova zlasti na področju
kartelov (58). To visoko število je v nasprotju z eno samo sodbo, ki se nanaša na uporabo
člena 82 ES (59), in s tremi sodbami, v katerih je odločalo o materialnih določbah v zvezi
z nadzorom koncentracij (60).
1.

Področje uporabe pravil konkurence

V sodbi Piau proti Komisiji je Sodišče prve stopnje ponovno določilo, da se lahko pravila
konkurence v določenih primerih uporabijo na področju športa (61). V tej zadevi je Komisija zaradi odsotnosti interesa Skupnosti zavrnila prijavo, ki jo je tožeča stranka vložila zoper
Pravilnik Mednarodne nogometne zveze (FIFA) o agentih igralcev. Sodišče prve stopnje je
v tej sodbi menilo, da so nogometni klubi in nacionalne zveze, ki združujejo klube, podjetja in podjetniška združenja v smislu prava konkurence Skupnosti, tako da FIFA, ki združuje nacionalne zveze, predstavlja podjetniško združenje v smislu člena 81 ES. Na podlagi
navedenega je Sodišče prve stopnje odločilo, da je pravilnik, ki ureja dejavnost agentov
igralcev, odločba podjetniškega združenja. Namen te dejavnosti je, da v skladu s pravili in
proti nadomestilu z namenom sklenitve pogodbe o zaposlitvi vzpostavi stik med igralcem
in klubom ali med dvema kluboma z namenom sklenitve pogodbe o prestopu. Gre torej
za gospodarsko dejavnost opravljanja storitev, ki ni povezana s posebnostmi športa, kot
jih je opredelila sodna praksa.
2.

Postopek za zatiranje protikonkurenčnega delovanja

V sodbi Sumitomo Chemical in drugi proti Komisiji je Sodišče prve stopnje odločilo, da
iztek zastaralnega roka petih let, ki ga določa ureditev Skupnosti za kaznovanje kršitve
členov 81 ES in 82 ES, ne nasprotuje temu, da bi Komisija po izteku takega roka ugotovila,

(58)

Sodbe Sodišča prve stopnje z dne 26. januarja 2005 v zadevi Piau proti Komisiji, T‑193/02 (pritožba, C‑171/
05 P), še neobjavljena v ZOdl.; z dne 15. junija 2005 v zadevi Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, T‑71/03,
T‑74/03, T‑87/03 in T‑91/03 (pritožba, C‑328/05 P), še neobjavljena v ZOdl.; z dne 18. julija 2005 v zadevi
Scandinavian Airlines System proti Komisiji, T‑241/01; z dne 27. julija 2005 v zadevi Brasserie nationale in
drugi proti Komisiji, od T‑49/02 do T‑51/02; z dne 15. septembra 2005 v zadevi DaimlerChrysler proti Komisiji, T‑325/01; z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Groupe Danone proti Komisiji, T‑38/02 (pritožba, C‑3/06 P); z
dne 29. novembra 2005 v zadevi Britannia Alloys & Chemicals proti Komisiji, T‑33/02; SNCZ proti Komisiji,
T‑52/02; Union Pigments proti Komisiji, T‑62/02; Heubach proti Komisiji, T‑64/02, in z dne 6. decembra 2005
v zadevi Brouwerij Haacht proti Komisiji, T‑48/02, še neobjavljene v ZOdl.

(59)

Sodba Piau proti Komisiji, zgornja opomba 58.

( )

Sodbe EDP proti Komisiji, zgornja opomba 5; z dne 14. decembra 2005 v zadevi Honeywell proti Komisiji,
T‑209/01, in General Electric proti Komisiji, T‑210/01, še neobjavljene v ZOdl.

(61)

Sodba Piau proti Komisiji, zgornja opomba 58.
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da gre za kršitev, ne da bi hkrati naložila globo (62). Sodišče prve stopnje navaja, da dejstvo,
da se zastaranje ne uporablja za ugotovitev, da gre za kršitev, ne prizadene, prvič, načela
pravne varnosti, drugič, skupnih načel držav članic, in tretjič, domneve nedolžnosti. Vendar je Sodišče prve stopnje odločilo, da mora Komisija dokazati „legitimni interes“ za to, da
lahko zakonito ugotovi, da gre za kršitev, ki pa je že zastarala (63). V tej zadevi Komisija ni
preizkusila vprašanja obstoja takega interesa, kar je upravičilo razglasitev ničnosti odločbe
v delu, ki se nanaša na tožeče stranke.
3.

Prispevek sodne prakse na področju člena 81 ES

a)

Uporaba člena 81(1) ES

Z odločbo z dne 10. oktobra 2001 je Komisija ugotovila, da je DaimlerChrysler sam ali preko
svojih belgijskih in španskih hčerinskih podjetij kršil pravila Skupnosti o konkurenci, ker je
sodeloval pri sporazumih s svojimi distributerji v Nemčiji, Belgiji in Španiji o trgovini na
drobno s turističnimi vozili znamke Mercedes-Benz. V sodbi, izrečeni na podlagi tožbe DaimlerChrysler, je Sodišče prve stopnje potrdilo, da je to podjetje preko svojega belgijskega
hčerinskega podjetja sodelovalo pri „protirazprodajnem“ kartelu s svojimi belgijskimi koncesionarji, vendar je zavrnilo analizo Komisije, ki se je nanašala na nemški in španski trg (64).
Tožeči stranki je bilo očitano, da je na nemškem trgu dajala navodila svojim trgovskim zastopnikom, naj na eni strani nova vozila, če je le možno, prodajajo zgolj strankam svojega
pogodbenega območja in se tako izognejo notranji konkurenci, in na drugi strani za nova
vozila, ki so jih naročile prehodne stranke, zahtevajo predplačilo v višini 15 % cene vozila.
Sodišče prve stopnje v svoji sodbi opozarja, da Pogodba ES prepoveduje usklajena protikonkurenčna ravnanja dveh ali več podjetij, vendar se ta prepoved ne nanaša na enostranska ravnanja proizvajalca. Sodišče prve stopnje je odločilo, da je DaimlerChrysler v tej zadevi ravnal enostransko. Komisija je nepravilno menila, da so nemški trgovski zastopniki,
ki jim je DaimlerChrysler dal navodila, predstavljali zadostno trgovsko tveganje, da bi se jih
lahko obravnavalo kot samostojna podjetja; te zastopnike bi bilo dejansko treba primerjati z zaposlenimi pri DaimlerChryslerju, ki so s slednjim združeni in z njim oblikujejo gospodarsko celoto.
DaimlerChryslerju je bilo očitano, da je svojim koncesionarjem na španskem trgu prepovedal, da bi dobavljali turistična vozila za lizinške družbe, ki nimajo identificirane stranke, in
s tem preprečil nastanek zalog in hitro dobavo vozila. Sodišče prve stopnje je menilo, da
španska zakonodaja vsaki lizinški družbi nalaga, da ima za lizinško pogodbo ob pridobitvi
vozila že identificiranega najemnika, ne glede na sporne določbe koncesijske pogodbe. Iz

(62)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Sumitomo Chemical in drugi proti Komisiji, T‑22/02
in T‑23/02, še neobjavljena v ZOdl. Za čas nastanka dejstev glej člen 1 Uredbe Sveta (EGS) št. 2988/74 z dne 26.
novembra 1974 o rokih zastaranja v postopkih in izvajanju sankcij v transportnem pravu in pravu konkurence
Evropske gospodarske skupnosti (UL L 319, str. 1). Za kasneje glej člen 25 Uredbe Sveta (ES) št. 1/2003 z dne
16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL 2003, L 1, str. 1).

(63)

Sodba Sodišča z dne 2. marca 1983 v zadevi GVL proti Komisiji, 7/82, Recueil, str. 483.

( )

Sodba DaimlerChrysler proti Komisiji, zgornja opomba 58.
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tega izhaja, da so zunanje družbe skupine Mercedes-Benz zaradi te zakonodaje v enakem
položaju kot družbe te skupine, tako da omejitve pri dobavi lizinškim družbam v Španiji
niso pomenile omejevanja konkurene v smislu člena 81(1) ES.
b)

Uporaba člena 81(3) ES

V že navedeni zadevi Piau proti Komisiji (65) je Komisija menila, da bi obvezno licenco, ki
jo nalaga pravilnik FIFE, bilo mogoče upravičiti na podlagi člena 81(3) ES. Sodišče prve
stopnje je v svoji sodbi poudarilo, da zahteva za licenco za opravljanje poklica agenta igralcev ovira dostop do opravljanja te gospodarske dejavnosti in na tak način nujno vpliva na
svobodno konkurenco, zato je dopustna zgolj takrat, ko so izpolnjeni pogoji iz člena 81(3)
ES. V tej zadevi je sodišče prve stopnje odločilo, da Komisija pri presoji omejitev, ki izhajajo
iz obvezne licence, ni storila očitne napake pri oceni, da so lahko te omejitve predmet take
izjeme. Prvič, potreba po profesionalizaciji in izboljšanju dejavnosti agenta igralcev, z namenom njihovega varstva, drugič, dejstvo, da sistem licence ni izključil konkurence, tretjič,
dejanska odsotnost nacionalnih pravil, in četrtič, neobstoj skupne organizacije agentov
igralcev, so bile okoliščine, ki so upravičile posredovanje FIFE.
c)

Globe

Leta 2005 je Sodišče prve stopnje izdalo deset sodb, v katerih je bila obravnavana zakonitost ali primernost glob, naloženih zaradi kršitve člena 81 ES (66). V večini sodb, izrečenih v
teh zadevah, so bila uporabljena v zadnjem času vzpostavljena načela. Ta del poročila se
bo omejil zgolj na besedila, ki najbolj zbujajo pozornost in ki tudi to leto zadevajo zlasti
uporabo smernic o načinu določanja glob (v nadaljevanju: smernice) (67). Ravno tako je
mogoče zaznati občuten porast sporov v zvezi s pogoji, pod katerimi je Komisija dolžna po
razveljavitvi ali spremembi globe povrniti zamudne obresti od plačane globe ali stroške
bančne garancije, ki so nastali, da bi se izognili takojšnjemu plačilu globe (68).
—

Smernice

Leta 2005, kot že prejšnja leta, je Sodišče prve stopnje podrobneje določilo pogoje za uporabo več pravil o načinu določanja glob, ki jih vsebujejo smernice. Zlasti se je Sodišče prve
(65)

Sodba Piau proti Komisiji, zgornja opomba 58.

66

( )

Sodbe Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 58; Scandinavian Airlines System proti Komisiji,
zgornja opomba 58; Brasserie nationale in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 58; DaimlerChrysler proti
Komisiji, zgornja opomba 58; Groupe Danone proti Komisiji, zgornja opomba 58; Britannia Alloys & Chemicals proti Komisiji, zgornja opomba 58; SNCZ proti Komisiji, zgornja opomba 58; Union Pigments proti Komisiji, zgornja opomba 58; Heubach proti Komisiji, zgornja opomba 58, in Brouwerij Haacht proti Komisiji,
zgonja opomba 58.

(67)

Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 15(2) uredbe št. 17 in člena 65(5) Pogodbe
ESPJ (UL 1998, C 9, str. 3).

(68)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 21. aprila 2005 v zadevi Holcim (Nemčija) proti Komisiji, T‑28/03 (pritožba,
C‑282/05 P), in sklep Sodišča prve stopnje z dne 4. maja 2005 v zadeci Holcim (Francija) proti Komisiji,
T‑86/03, še neobjavljena v ZOdl.; sklep Sodišča prve stopnje z dne 20. junija 2005 v zadevi Cementir – Cementerie del Tirreno proti Komisiji, T‑138/04, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. decembra 2005 v zadevi Greencore Group proti Komisiji, T‑135/02, še neobjavljeni v ZOdl.
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stopnje izreklo o merilih, ki omogočajo Komisiji, prvič, da presoja težo kršitve, drugič, da
različno obravnava sostorilce kršitve, in tretjič, da presodi o obstoju obteževalnih in olajševalnih okoliščin.
Teža kršitve
V skladu s točko 1 A smernic je treba pri ocenjevanju teže kršitve upoštevati njeno naravo,
njen dejanski vpliv na trg, kjer se lahko meri, in velikost upoštevnega geografskega trga.
Glede prvega merila, ki je narava kršitve, je Sodišče prve stopnje večkrat poudarilo njegov
pomen v razmerju do merila dejanskega vpliva in velikosti trga. Sodišče prve stopnje je v
zadevi Groupe Danone proti Komisiji odločilo, da je bilo na podlagi smernic možno sporazume ali usklajena ravnanja, katerih namen je zlasti določitev cen in razdelitev kupcev,
že na podlagi njihove narave uvrstiti med „zelo resne“ kršitve, ne da bi bilo treba taka ravnanja kvalificirati s pomočjo posebnega vpliva ali geografske velikosti (69).
Glede drugega merila, ki je vpliv kartela, je Sodišče prve stopnje ravno tako v zadevi Groupe Danone proti Komisiji odločilo, da izvršitev, pa čeprav delna, sporazuma, katerega
vsebina je protikonkurenčna, povzroči, da ni več možen sklep o odsotnosti vpliva navedenega sporazuma na trg (70). Po mnenju Sodišča prve stopnje, še zmeraj v isti zadevi, je absolutna vrednost teh prodaj ravno tako upošteven pokazatelj teže kršitve, neodvisno od
geografske velikosti kršitve in od razmerja, ki ga predstavlja zadevna prodaja glede na
prodajo v celotni Evropski skupnosti, ker ta absolutna vrednost verno odraža gospodarski
pomen transakcij, ki jih kršitev želi izmakniti normalnemu delovanju konkurence (71). Končno je Sodišče prve stopnje v zadevi Scandinavian Airlines System proti Komisiji odločilo, da ker za namen presoje teže kršitve konkreten vpliv kršitve na trg ni upošteven, razen
če je izmerljiv, v primeru globalnega sporazuma, katerega namen je odpraviti potencialno
konkurenco, katere učinek je domnevno težko izmerljiv, Komisija ni bila dolžna natančno
dokazati konkretnega vpliva kartela na trg in ga količinsko ovrednostiti, ampak se je lahko
zanesla na ocene o verjetnosti takega učinka (72).
Različno obravnavanje
Presoja teže kršitve glede na smernice temelji na pavšalnem pristopu v tem smislu, da je
osnovni znesek globe v bistvu neodvisen od prometa zadevnega podjetja. Točka 1 A smernic Komisijo pooblašča, da različno obravnava podjetja, ki so sodelovala pri kršitvi, tako da
jih razdeli v več kategorij, za katere določi različne izhodiščne zneske globe. Vprašanje izbire primernega prometa za različno obravnavanje podjetij je že doprineslo sodno prakso,
ki so jo tri zadeve leta 2005 pojasnile, pri čemer so izpostavile širok obseg prostega preudarka Komisije glede tega.

(69)

Sodba Groupe Danone proti Komisiji, zgornja opomba 58. V tem smislu glej tudi sodbo Scandinavian Airlines System proti Komisiji, zgornja opomba 58.

(70)

Sodba Groupe Danone proti Komisiji, zgornja opomba 58.

(71)

Idem.

( )

Sodba Scandinavian Airlines System proti Komisiji, zgornja opomba 58.

72

93

Dejavnost

Sodišče prve stopnje

Prvič, v zadevi „Posebni grafiti“ se je Komisija odločila, da podjetja razdeli glede na njihov
svetovni promet za vsakega od proizvodov, ki so v zvezi s kaznovanimi kršitvami, ki so v tej
zadevi zajemale določitve cen brez razdelitve trgov (73). Tožeče stranke so nasprotovale tej
odločitvi in trdile, da bi Komisija morala upoštevati njihov promet v Evropskem gospodarskem prostoru (EGS), tako kot v zadevi „Lysine“ (74). Sodišče prve stopnje je v svoji sodbi
odobrilo pristop Komisije in poudarilo, da če je pristop na podlagi svetovnega prometa
primeren pri globalnem kartelu o razdelitvi trgov (glej zadevo „Grafitne elektrode“ (75)), to
ne pomeni, da je treba tak pristop v primeru, ko ni razdelitve trgov, izključiti. Upoštevanje
globalnega prometa na zadevnih trgih (in ne za vse proizvode podjetja) je v tej zadevi
predstavljalo primerno metodo. Glede navedene primerjave z zadevo „Lysine“ je Sodišče
prve stopnje poudarilo, da je v njej različno obravnavanje temeljilo na globalnem prometu, ki so ga podjetja ustvarila z vsemi svojimi dejavnostmi, medtem ko se je Komisija v tej
zadevi sklicevala na svetovni promet od prodaje zadevnega proizvoda.
Drugič, v sodbi SNCZ proti Komisiji je Sodišče prve stopnje odločilo, da Komisija s tem, da
je za namen različnega obravnavanja upoštevala tržni delež in zadevni promet na prizadetem trgu, ni kršila pooblastil za odločanje po prostem preudarku, ker je globalni promet
zadevnih podjetij predstavljal zgolj nepopoln vidik dejanskega stanja zadeve (76).
Tretjič, prosti preudarek Komisije za določitev primernega prometa je posebno splošno
priznan v sodbi Scandinavian Airlines System proti Komisiji, ker je Sodišče prve stopnje
iz sodne prakse sklepalo, da lahko Komisija za določitev globe „svobodno po lastni izbiri
upošteva katerikoli promet, če ta ni nerazumen glede na okoliščine posameznega primera“ (77). V tej zadevi pri odločitvi Komisije, da bo upoštevala hkrati skupni promet kaznovanih podjetij in njihov promet na zadevnem trgu, ni bilo mogoče ugotoviti nobene kršitve
pooblastila za odločanje po prostem preudarku.
Obteževalne okoliščine
Leta 2005 se je Sodišče prve stopnje izreklo o obteževalnih okoliščinah, ki so vezane na
grožnje z represalijami z namenom razširitve kartela, na ponovljene kršitve in na vlogo
vodje kaznovanega podjetja.
V skladu s točko 2, četrta alinea, smernic so lahko oteževalne okoliščine povračilni ukrepi
proti drugim podjetjem z namenom ohranjanja prakse, ki predstavlja kršitev. V zadevi Groupe Danone proti Komisiji je Sodišče prve stopnje potrdilo stališče Komisije, v skladu s
katerim je pritisk podjetja, stranke kartela, na drugo stranko navedenega kartela, naj razširi področje tega kartela, in sicer z grožnjo z represalijami v primeru zavrnitve, lahko obte(73)

Sodba Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 58.

74

( )

Glej zlasti sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Archer Daniels Midland in Archer Daniels
Midland Ingredients proti Komisiji, T‑224/00 (pritožba, C‑397/03 P), Recueil, str. II‑2597.

(75)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 29. aprila 2004 v zadevi Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, T‑236/01,
T‑239/01, T‑244/01, T‑246/01, T‑251/01 in T‑252/01 (pritožba, C‑289/04 P, C‑301/04 P, C‑307/04 P in
C‑308/04 P), še neobjavljena v ZOdl.

(76)

Sodba SNCZ proti Komisiji, zgornja opomba 58.

( )

Sodba Scandinavian Airlines System proti Komisiji, zgornja opomba 58.
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ževalna okoliščina. Neposredni učinek takega ravnanja je poslabšanje škode, ki jo povzroči
kartel. Podjetje, ki tako ravna, mora biti še posebej odgovorno (78). Vendar Komisija ni zadostno dokazala vzročne zveze med, na eni strani, obstojem groženj s strani Danone, in na
drugi strani, razširitvijo sodelovanja med tem podjetjem in Interbrew. Sodišče prve stopnje je posledično spremenilo globo.
V točki 2, prva alinea, smernic je Komisija označila, da ima namen upoštevati ponovljeno
kršitev kot obteževalno okoliščino, ki upraviči povečanje zneska globe. Vendar je Komisija v
zadevi Groupe Danone proti Komisiji za obteževalno okoliščino štela, da je bilo to podjetje že dvakrat obsojeno zaradi kršitve člena 81 ES zaradi iste vrste ravnanj, s tem, da tožeča
stranka takrat ni imela tega imena in da sta prejšnji kršitvi prizadeli drugačen trg (79). Sodišče prve stopnje se je v svoji sodbi postavilo na stran Komisije in potrdilo, da mora analiza
teže storjene kršitve upoštevati morebitno ponovljeno kršitev. Sodišče prve stopnje je glede tega podrobneje navedlo, da za pojem ponovljene kršitve glede na cilj, ki ga ta zasleduje, ni nujen obstoj prejšnje denarne kazni, ampak zadošča obstoj prejšnje kršitve.
Končno je Sodišče prve stopnje v zadevi „Posebni grafiti“ na podlagi točke 2, tretja alinea,
smernic zmanjšalo odstotek povečanja, ki ga je Komisija naložila SGL Carbonu zaradi njegove vodilne vloge, ker je bila ta vloga precenjena glede na vlogo, ki sta jo imela druga dva
člana kartela (80).
Olajševalne okoliščine
Točka 3 smernic vsebuje neizčrpen seznam olajševalnih okoliščin, v primeru katerih se bo
zmanjšal osnovni znesek globe. Opozorimo lahko, da je Sodišče prve stopnje v zadevi
Brasserie nationale in drugi proti Komisiji v bistvu odločilo, da okoliščina, ki ni mogla
upravičiti kartela (v tej zadevi odsotnost pravne varnosti glede veljavnosti nekaterih pogodb), ni mogla šteti za olajševalno okoliščino, ki upraviči zmanjšanje globe, naložene zaradi tega kartela (81).
—

Zgornja meja 10 %

Uredba št. 17 je določala, kot po novem določa člen 23(2) Uredbe št. 1/2003, da lahko Komisija podjetjem in podjetniškim združenjem, ki so udeležena pri kršitvi členov 81 ES in 82
ES, naloži globo, ki ne presega 10 % njegovega celotnega prometa v predhodnem poslovnem letu. Uporaba tega pravila je na splošno težavna in leta 2005 je Sodišče prve stopnje
izoblikovalo dve pojasnili, ki se nanašata nanj.
Na eni strani je Sodišče prve stopnje v zadevi „Posebni grafiti“ določilo pogoje, pod katerimi je treba zgornjo mejo 10 % uporabiti, če je kršitev formalno naložena dvema družbama, od katerih je ena hčerinska družba druge, ki sta se razdružili pred sprejemom odločbe
(78)

Sodba Groupe Danone proti Komisiji, zgornja opomba 58.

(79)

Sodba Groupe Danone proti Komisiji, zgornja opomba 58.

(80)

Sodba Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 58.

( )

Sodba Brasserie nationale in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 58.
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o naložitvi globe (82). Sodišče prve stopnje je v takem primeru presodilo, da je namen zgornje meje 10 % zavarovati podjetja „pred previsoko globo, ki bi lahko uničila njihov gospodarski obstoj“, ker se nanaša na poslovno leto pred dnevom sprejema odločbe. Tako se
promet ne nanaša na obdobje obstoja kaznovanih kršitev, ampak na obdobje, ki je bližje
naložitvi glob (poslovno leto pred globo). Torej, prvič, omejitev 10 % je treba uporabiti za
vsakega ločenega naslovnika odločbe, in drugič, omejitev se lahko uporabi za skupni promet naslovnikov, kadar jih več tvori gospodarsko enotno „podjetje“, ki je odgovorno za
kršitev – in to na dan sprejema odločbe. Drugače povedano, če je bila gospodarska enotnost med družbami prekinjena pred sprejemom odločbe, ima vsak naslovnik pravico, da
se zanj posamično uporabi zgornja meja 10 %.
Na drugi strani je Sodišče prve stopnje v sodbi Britannia Alloys & Chemicals proti
Komisiji navedlo pogoje, pod katerimi se uporabi zgornja meja, kadar je podjetje, storilec
kršitve, svojo celotno dejavnost odstopilo pred sprejemom odločbe, ki kaznuje kršitev (83).
Na podlagi člena 15(2) Uredbe št. 17 je treba zgornjo mejo izračunati na podlagi prometa
v poslovnem letu pred sprejemom odločbe o naložitvi globe. V tem primeru je tožeča
stranka v času sprejema odločbe postala negospodarska družba in je svojo dejavnost
v sektorju cinka odstopila. Ker je bil njen promet v poslovnem letu pred sprejemom odločbe izničen, je Sodišče prve stopnje odločilo, da le-ta ni mogel biti podlaga za določitev
zgornje meje, ki jo določa Uredba št. 17. Po mnenju Sodišča prve stopnje iz ciljev sistema,
v katerega sodi člen 15(2) Uredbe št. 17, in sodne prakse izhaja, da uporaba zgornje meje
10 % predpostavlja, na eni strani, da ima Komisija podatke o prometu za zadnje poslovno
leto pred dnevom sprejema odločbe, in na drugi strani, da ti podatki predstavljajo popolno izvrševanje normalne gospodarske dejavnosti v obdobju dvanajstih mesecev. Komisija
je bila torej dolžna, da se je za določitev zgornje meje globe oprla na najnovejši promet,
ki je zrcalo celotne letne gospodarske dejavnosti. V tej zadevi je imela Komisija pravico, da
je zgornjo mejo določila glede na poslovno leto, zaključeno 30. junija 1996, in to kljub dejstvu, da je bila odločba Komisije, ki je kaznovala kršitev, izdana meseca decembra 2001.
—

Obvestilo o ugodni obravnavi

Tudi letos so se številne zadeve nanašale na obvestilo o ugodni obravnavi leta 1996, v pričakovanju prvih zadev v zvezi z obvestilom o ugodni obravnavi leta 2002 (84).
Da bi bilo podjetje upravičeno do zmanjšanja globe na podlagi neizpodbijanja dejstev v
skladu s točko D 2, druga alinea, obvestila o sodelovanju, mora Komisijo izrecno obvestiti
o tem, da ne namerava izpodbijati dejanskega stana, potem ko se je seznanilo z obvestilom o ugotovitvah o možnih kršitvah (85). Sodišče prve stopnje, ki je ta načela podrobneje
obravnavalo v zadevi Groupe Danone proti Komisiji, je odločilo, da „izjava o neizpodbi(82)

Sodba Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 58.

( )

Sodba Britannia Alloys & Chemicals proti Komisiji, zgornja opomba 58.

(84)

Obvestilo o nenalaganju ali zmanjševanju glob v primerih kartelov (UL 1996, C 207, str. 4, v nadaljevanju:
obvestilo o ugodni obravnavi), ki ga je nadomestilo Obvestilo Komisije o imuniteti pred globami in zmanjševanju glob v primerih kartelov (UL 2002, C 45, str. 3).

(85)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. maja 1998 v zadevi Mayr-Melnhof proti Komisiji, T‑347/94, Recueil,
str. II‑1751, točka 309.
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janju dejanskega stana, ki izhaja […] iz celote pripomb, s katerimi je tožeča stranka domnevno nameravala pojasniti pomen nekaterih dejstev, ki pa se izkažejo za nasprotovanje
tem dejstvom, ne olajša naloge Komisije, ki mora ugotoviti in kaznovati zadevno kršitev
pravil konkurence“ (86). V takih okoliščinah podjetje ni upravičeno do zmanjšanja na podlagi
neizpodbijanja dejstev na podlagi točke D 2, druga alinea, obvestila o ugodni obravnavi.
Sodišče prve stopnje je v zadevi „Posebni grafiti“ priznalo Komisiji širok obseg prostega
preudarka za identifikacijo „prvega podjetja“, ki naj bi ji bilo predložilo „odločilne elemente“ v smislu točke B(b) obvestila o ugodni obravnavi; Sodišče prve stopnje Komisijo kaznuje le v primeru „očitne prekoračitve“ (87).
Končno lahko navedemo, da je Sodišče prve stopnje v zadevi Brouwerij Haacht proti
Komisiji odločilo, da posredovanje informacij, čeprav odločilnih, lahko upraviči zmanjšanje zadevnemu podjetju naložene globe samo, če so te informacije „presegale informacije,
ki jih Komisija lahko zahteva na podlagi člena 11 Uredbe št. 17“ (88). Ker v tej zadevi informacije, ki jih je posredovala tožeča stranka, niso izpolnile teh pogojev, Komisija ni napravila napake, ker tožeči stranki ni zmanjšala globe na tej podlagi.
—

Izvajanje neomejene pristojnosti

Na področju glob ima Sodišče prve stopnje neomejeno pristojnost, kar mu omogoča, da
lahko zmanjša ali poveča globe, ki jih je naložila Komisija. Leta 2005 je Sodišče prve stopnje izvajalo to pristojnost zlasti, da bi odpravilo posledice kršitve pooblastila Komisije za
odločanje po prostem preudarku (89) ali da bi popravilo napake pri izračunu glob, ki jih
določajo smernice (90).
Na novo je Sodišče prve stopnje navedlo nekaj natančnejših pojasnil o morebitnem izvajanju svoje neomejene pristojnosti, da bi upoštevalo dejanske okoliščine, ki so nastale po
sprejemu izpodbijane odločbe. V zadevi Scandinavian Airlines System proti Komisiji je
tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlagala zmanjšanje naložene globe, s čemer bi
bilo upoštevano njeno vzorno ravnanje po sprejemu odločbe (91). Vendar je Sodišče prve
stopnje v tej sodbi odločilo, da tožeča stranka iz sodne prakse ni mogla izvesti načela, v
skladu s katerim bi lahko bila globa, določena podjetju, zmanjšana, ker bi se upoštevalo
njegovo ravnanje po sprejetju odločbe o naložitvi globe. Ob tej priložnosti je Sodišče prve
stopnje pojasnilo, da bi, če bi bilo mogoče, „sodišče Skupnosti moralo izvesti tako zmanjšanje zelo previdno in samo v izrednih okoliščinah, zlasti zato, ker bi taka praksa lahko
spodbudila kršitve zaradi špekulacij o možnem zmanjšanju globe zaradi drugačnega ravnanja podjetja po sprejetju odločbe“.
(86)

Sodba Groupe Danone proti Komisiji, zgornja opomba 58.

(87)

Sodba Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 58.

(88)

Sodba Brouwerij Haacht proti Komisiji, zgornja opomba 58.

(89)

Sodbi Tokai Carbon in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 58; in Groupe Danone proti Komisiji, zgornja
opomba 58.

(90)

Sodba Groupe Danone proti Komisiji, zgornja opomba 58.

( )

Sodba Scandinavian Airlines System proti Komisiji, zgornja opomba 58.
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Prispevek sodne prakse na področju člena 82 ES

V že navedeni zadevi Piau proti Komisiji (92) je Sodišče prve stopnje menilo, da na trgu, na
katerega se nanaša zadevni pravilnik FIFE, ki je trg opravljanja storitev, kjer so kupci igralci
oziroma klubi ter prodajalci agenti, lahko štejemo, da FIFA nastopa v imenu nogometnih
klubov, katerih pojavno obliko predstavlja kot drugostopenjsko združenje podjetij, ki so
klubi.
Vendar je Sodišče prve stopnje menilo, da imajo klubi zaradi pravilnika FIFE, ki je za nacionalne zveze, članice FIFE, in klube, ki so njeni člani, zavezujoč, skupni prevladujoči položaj
na trgu opravljanja storitev agentov igralcev. Posledično je Sodišče prve stopnje v nasprotju s Komisijo odločilo, da ima FIFA, ki je pojavna oblika teh klubov in na tem trgu deluje
preko njih, prevladujoči položaj na trgu opravljanja storitev agentov igralcev, ne glede na
to, da na trgu ne deluje neposredno kot gospodarski subjekt in da posreduje zgolj z normodajno dejavnostjo. Vendar je Sodišče prve stopnje menilo, da je Komisija pravilno ocenila, da prijavljena ravnanja niso pomenila zlorabe prevladujočega položaja. Iz tega izhaja,
da navedena napačna uporaba prava ni vplivala na zakonitost zavrnitve pritožbe zaradi
odsotnosti interesa Skupnosti za nadaljevanje postopka.
5.

Prispevek sodne prakse na področju nadzora koncentracij

Od štirih zadev v zvezi z uporabo Uredbe št. 4064/89, ki jo je nedavno nadomestila Uredba
št. 139/2004, so tri vredne omembe (93).
Prvič, sodba EDP proti Komisiji (94) vsebuje pomembna pojasnila o dokaznem bremenu v
primeru, ko se izpodbija zadostnost zavez, ki so jih predlagale stranke, in o presoji koncentracij v sektorju, zaprtem za konkurenco.
Tako je Sodišče prve stopnje na eni strani navedlo, da mora Komisija dokazati, da zaradi
zavez, ki so jih stranke pravilno ponudile, ta koncentracija, spremenjena z zavezami, ne
postane združljiva s skupnim trgom. Vendar je Sodišče prve stopnje dodalo, da gre v primeru, ko Komisija oceni veljavno ponujene zaveze za nezadostne, za neupravičen prenos
dokaznega bremena samo, če slednja svojo oceno o nezadostnosti ne utemelji na presoji
teh zavez na podlagi objektivnih in preverljivih meril, ampak na trditvah, da stranke niso
mogle predložiti zadostnih dokazov, ki bi ji omogočili presojo v temelju. Komisija lahko
zavrne nezavezujoče zaveze, saj s tem dokaznega bremena ne prenese na stranke, ampak
zanika gotovost in merljivost zavez, ki jih morajo ponuditi stranke.

(92)

Sodba Piau proti Komisiji, zgornja opomba 58.

( )

Uredba Sveta (EGS) št. 4064/89 z dne 21. decembra 1989 o nadzoru koncentracij podjetij [UL L 395, str. 1,
popravki v UL 1990, L 257, str. 13, ki jo je razveljavila Uredba (ES) št. 139/2004 o nadzoru koncentracij podjetij (UL L 24, str. 1)]. Edina zadeva, ki je to poročilo ne omenja, zadeva odločbo, ki je uporabila klasično sodno
prakso, v skladu s katero posameznik ne more izpodbijati zavrnitve Komisije začetka postopka zaradi neizpolnitve obveznosti (sklep Sodišča prve stopnje z dne 25. maja 2005 v zadevi Retecal in drugi proti Komisiji,
T‑443/03, še neobjavljen v ZOdl).

(94)

Sodba EDP proti Komisiji, zgornja opomba 5.

93

98

Sodišče prve stopnje

Dejavnost

Na drugi strani je Sodišče prve stopnje navedlo, da v sektorju, ki je zaprt za konkurenco,
„monopol pomeni absoluten prevladujoči položaj, ki ga zato ni mogoče okrepiti“ na upoštevnem trgu, tako da koncentracija ne more ovirati nobene učinkovite konkurence. V tej
zadevi naj bi bili Energias de Portugal (EDP), že dolgo uveljavljena portugalska družba za
elektriko, in Eni SpA, italijanska družba za energijo, skupaj kupili Gás de Portugal (GDP), že
dolgo uveljavljeno portugalsko družbo za plin. Ta transakcija bi imela učinke zlasti na nekaterih trgih plina. Ti trgi bi se morali odpreti za konkurenco pred 1. julijem 2004 za domače kupce in 1. julija 2007 za druge. Vendar so lahko države članice v določenih okoliščinah
odstopale od nekaterih obveznosti in odložile uporabo direktive; Portugalska je bila upravičena do take izjeme do leta 2007. Sodišče prve stopnje je menilo, da Komisija s tem, da
je prepoved koncentracije utemeljila na okrepitvi prevladujočih položajev, katerih posledica bi bila bistveno oviranje konkurence na trgih plina, ki so zaradi izjeme zaprti za konkurenco, ni pravilno razumela učinkov te izjeme in posledično njenega obsega.
Kljub temu je ta napaka omejena zgolj na trge plina. Napačna uporaba prava pa se ne nanaša na presojanja Komisije v zvezi s položajem trgov z elektriko na Portugalskem, na katere se ravno tako nanaša zadevna transakcija. Sodišče prve stopnje je glede tega menilo,
da Komisija ni kršila pooblastila za odločanje po prostem preudarku s tem, da je menila, da
bi zaradi koncentracije vsi trgi z elektriko izgubili pomembnega potencialnega konkurenta (in sicer GDP) in da zaveze zadevnih podjetij niso omogočile odprave problemov, ki jih
je ugotovila. Ta zaključek, ki se nanaša na trge z elektriko, je sam zadoščal, da je utemeljila
odločbo o nezdružljivosti zadevne koncentracije s skupnim trgom, zato Sodišče prve stopnje ni razglasilo ničnosti te odločbe.
Drugič, v zadevi General Electric proti Komisiji je Sodišče prve stopnje navedlo številna
pojasnila o obsegu svojega sodnega nadzora odločb Komisije o koncentracijah in o presoji s konkurenčnega vidika transakcij s konglomeratnimi učinki v sodbah Sodišča prve stopnje, o katerih je nato odločalo Sodišče, v zadevi Tetra Laval proti Komisiji (95). Sodišče prve
stopnje je zlasti vztrajalo na posebnem pomenu, na eni strani, učinkovitega sodnega nadzora, kadar Komisija analizira bodoče dogodke na trgu, ki bi lahko bili posledica načrtovane koncentracije, in na drugi strani kvalitete dokazov Komisije v primeru konglomeratnih
koncentracij.
Izvor te zadeve je v odločbi Komisije z dne 3. julija 2001, s katero je koncentracijo med
ameriškima družbama Honeywell International in General Electric Company (GE) razglasila za nezdružljivo s skupnim trgom, kar je preprečilo izvedbo te koncentracije v Evropski
uniji. V sodbi General Electric proti Komisiji je Sodišče prve stopnje potrdilo presojo Komisije, da bi koncentracija ustvarila ali okrepila dominantne položaje, kar bi povzročilo, da bi
bila znatno ovirana učinkovita konkurenca na treh trgih, in sicer na trgu reaktivnih motorjev za velika regionalna letala, trgu reaktivnih motorjev za poslovna letala in trgu malih
ladijskih plinskih turbin. Sodišče prve stopnje je tako sprejelo sklepanje Komisije, da bi
koncentracija okrepila prej obstoječi prevladujoči položaj tožeče stranke na svetovnem
trgu reaktivnih motorjev za velika regionalna letala. Ugotovitev Komisije, da bi koncentra-

(95)

Sodba General Electric proti Komisiji, zgornja opomba 60. Glej tudi sodbi Sodišča prve stopnje z dne 25.
oktobra 2002 v zadevi Tetra Laval proti Komisiji, T‑5/02, Recueil, str. II‑4381, in Sodišča z dne 15. februarja
2005 v zadevi Komisija proti Tetra Laval, C‑12/03 P, Recueil, str. I‑987.
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cija prikrajšala kupce za koristi, ki izhajajo iz konkurence glede cen, je utemeljena. Razen
tega je Sodišče prve stopnje potrdilo zavrnitev Komisije zaveze, ki so jo stranke koncentracije ponudile za odpravo problemov z vidika konkurence, ki bi jih na tem trgu ustvarila
združitev. Sodišče prve stopnje je glede tega navedlo, da Komisija lahko sprejme strukturne zaveze, ki jih ponudijo stranke, zgolj če lahko z gotovostjo sklepa, da jih bo mogoče izvršiti in da bodo nove gospodarske strukture, ki bodo njihova posledica, dovolj močne in
trajne, da v relativno bližnji prihodnosti ne bo mogel nastati ali se okrepiti prevladujoči
položaj oziroma ovire za učinkovito konkurenco, ki jih imajo obveznosti namen preprečiti.
V enakem smislu je Sodišče prve stopnje zavrnilo trditve GE, ki so negativno ocenjevale
presojanja Komisije o nastanku prevladujočih položajev na trgu reaktivnih motorjev za
poslovna letala in na trgu majhnih ladijskih plinskih turbin.
Te ugotovitve zadoščajo za zaključek, da je koncentracija nezdružljiva s skupnim trgom. V
tej sodbi torej Sodišče prve stopnje ni razglasilo ničnosti odločbe, ne glede na napačno
uporabo prava Komisije, zlasti v okviru njene analize konglomeratnih učinkov, ki bi jih imela koncentracija.
Torej je Sodišče prve stopnje v tej sodbi odločilo, da je Komisija lahko, ne da bi kršila pooblastilo za odločanje po prostem preudarku, zaključila, da je imel GE na trgu reaktivnih
motorjev za velika poslovna letala pred koncentracijo prevladujoči položaj. Komisija je lahko veljavno menila, da bi GE lahko uporabil gospodarsko moč hčerinskih družb svoje skupine, zlasti družbe za lizing letal, GECAS, da bi si pridobil trge, ki jih verjetno ne bi dobil
brez njihovega posredovanja. Nasprotno je Sodišče prve stopnje odločilo, da so trije samostojni deli odločbe Komisije nezakoniti.
Prvič, steber izpodbijane odločbe v zvezi z okrepitvijo prej obstoječega prevladujočega
položaja GE na trgu reaktivnih motorjev za velika poslovna letala, ki izhaja iz vertikalnega
prekrivanja, ni utemeljen. Zlasti je Sodišče prve stopnje menilo, da bi bili učinki na trgu, ki
jih je navedla Komisija, posledica nekaterih bodočih ravnanj združenega subjekta, tako da
bi bila Komisija morala predložiti solidne dokaze glede njihove verjetnosti. Glede na okoliščine primera je bilo te dokaze mogoče dobiti s pomočjo gospodarskih študij, ki bi ugotovile verjeten razvoj položaja na trgu in morebiten obstoj spodbude za združeni subjekt,
da ravna na določen način, pri čemer ne sme biti prizadeto načelo svobodnega izvajanja
dokazov. V tej zadevi je Komisija razpolagala z vsemi potrebnimi elementi analize, da je
presodila, ali bi lahko zadevna ravnanja pomenila zlorabo prevladujočega položaja, ki ga
prepoveduje in kaznuje člen 82 ES. Sodišče prve stopnje je menilo, da Komisija nepravilno
ni upoštevala odvračilnega učinka te določbe pri presoji verjetnosti zadevnih ravnanj. Zaradi tega je analiza Komisije vsebovala pravno napako, ki je nujno privedla do kršitve pooblastila za odločanje po prostem preudarku.
Drugič, Sodišče prve stopnje je odločilo, da Komisija ni dokazala z zadostno stopnjo verjetnosti, da bi združeni subjekt na trge, na katerih je prisoten Honeywell (letalski in neletalski
proizvodi) prenesel prakso GE-ja na trgu reaktivnih motorjev za velika poslovna letala, ki jo
zajema uporaba njegove finančne in gospodarske moči, ki izhaja od njegove hčerinske
družbe za lizing. V vsakem primeru Komisija ni ustrezno dokazala, da bi ta praksa, če bi se
uresničila, verjetno ustvarila prevladujoče položaje na različnih zadevnih trgih letal in na
neletalskih trgih. Posledično je Komisija v tej točki kršila pooblastilo za odločanje po prostem preudarku.
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Končno je Sodišče prve stopnje presodilo, da Komisija ni zadostno dokazala, da bi združeni
subjekt začel z vezano prodajo motorjev GE in letalskih in neletalskih proizvodov Honeywella. Če ne bi bilo take prodaje, samo dejstvo, da bi ta subjekt imel širšo paleto proizvodov
kot njegovi konkurenti, ne zadošča kot dokaz, da bi lahko imel koristi od nastanka ali okrepitve prevladujočega položaja na različnih upoštevnih trgih. Posledično je Komisija tudi v
tem pogledu kršila pooblastilo za odločanje po prostem preudarku.
Tretja in zadnja razglašena sodba na področju nadzora koncentracij, in sicer sodba Honeywell International proti Komisiji, je bila izrečena glede enake transakcije, kot je bila transakcija v sodbi General Electric proti Komisiji (96). Čeprav je manjšega pomena kot zadnje
navedena sodba, je Sodišču prve stopnje omogočila, da je uporabilo pravilo, da je treba v
primeru, da izrek odločbe Komisije temelji na več stebrih razlogovanja, od katerih bi vsak
sam zadostoval za utemeljitev tega izreka, ta akt razglasiti za ničnega načeloma samo, če
je vsak od teh stebrov nezakonit. Posledično napaka ali druga nezakonitost, ki bi zadevala
samo enega izmed stebrov razlogovanja, ne bi zadostovala za utemeljitev razglasitve ničnosti sporne odločbe, saj ne bi mogla odločilno vplivati na izrek, ki ga je institucija sprejela.
Sodišče prve stopnje, ki je v tožbi Honeywella uporabilo to pravilo, jo je zaradi odsotnosti
učinkovitega sredstva zavrnilo. Tožeča stranka dejansko ni izpodbijala vseh stebrov, ki so
vsak zase predstavljali zadostno pravno in dejansko podlago za izpodbijano odločbo. Iz
tega izhaja, da tudi če bi bili vsi tožbeni razlogi, ki jih je tožeča stranka veljavno navedla,
utemeljeni, njena tožba ne bi mogla privesti do razglasitve ničnosti izpodbijane odločbe.

C.

Državne pomoči

1.

Materialne določbe

a)

Bistveni elementi

V tem letu Sodišče prve stopnje ni izdalo nobene odločbe, ki bi opazno pojasnila bistvene
elemente pojma državne pomoči. Vendar je Sodišče prve stopnje v več zadevah razglasilo
ničnost odločb Komisije zaradi napačne ugotovitve dejanskega stanja, napak pri presoji ali
zaradi pomanjkanja oziroma nezadostne obrazložitve.
Tako je Sodišče prve stopnje v zadevi Freistaat Thüringen proti Komisiji izpostavilo nezadostno obrazložitev in dejanske napake Komisije pri preizkusu nekaterih ukrepov, izvedenih v korist nemškega podjetja (97). Te napake so ga privedle do delne razglasitve ničnosti izpodbijane odločbe, pri čemer je po uradni dolžnosti pazilo na tožbeni razlog
pomanjkanja oziroma nezadostne obrazložitve.
Ravno tako je Sodišče prve stopnje v sodbi Confédération nationale du Crédit mutuel
proti Komisiji zaradi odsotnosti obrazložitve razglasilo ničnost odločbe Komisije, s katero
je ta ocenila, da nekateri ukrepi, ki jih je Francoska republika sprejela na podlagi zbiranja in

(96)

Sodba Honeywell proti Komisiji, zgornja opomba 60.

( )

Sodba Freistaat Thüringen proti Komisiji, zgornja opomba 10.
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upravljanja prihrankov, ki so vključeni v varčevalno shemo „Livret bleu“, predstavljajo državne pomoči, nezdružljive s skupnim trgom (98). Ker je Sodišče prve stopnje menilo, da iz
izreka odločbe ni bilo mogoče ugotoviti, da ukrep oziroma ukrepi, ki jih je presojala Komisija, predstavljajo sestavine pomoči, je preizkusilo razloge odločbe. Po končanem preizkusu je odločilo, da analiza pogojev iz odločbe, ki morajo biti izpolnjeni, da se državno posredovanje lahko kvalificira za državno pomoč, ravno tako ni privedla do gotovega sklepa, da
ukrepi, ki jih je presojala Komisija, predstavljajo sestavine pomoči Credit mutuel. Sodišče
prve stopnje navaja na primer, da je odločba na več mestih dvoumna glede kvalifikacije
davčne ugodnosti, dane varčevalcem v okviru Livret bleu. Na podlagi analize ni bilo mogoče ugotoviti, ali je po mnenju Komisije ta davčna oprostitev pomenila prenos državnih
sredstev, vendar možnost take razlage ostaja. Sodišče prve stopnje je torej menilo, da ne
more izvršiti sodnega nadzora nad presojo sheme Livret bleu, ki jo je naredila Komisija.
b)

Odločba, sprejeta na zahtevo države članice

Sodba Regione autonoma della Sardegna proti Komisiji (99) je prva sodba, v kateri je
Sodišče prve stopnje izvedlo nadzor nad odločbo Komisije, sprejeto na zahtevo, naj se izjavi v dveh mesecih.
Leta 1998 so italijanski organi Komisiji priglasili načrt programa pomoči v skupnem znesku
okrog 30 milijonov evrov za prestrukturiranje malih kmetijskih podjetij v težavah, ki ga je
načrtovala Regija Sardinija. Komisija je leta 2001 odločila, da je ta načrt nezdružljiv s skupnim trgom. Regija Sardinija je Sodišču prve stopnje predlagala razglasitev ničnosti odločbe
Komisije, kateri je očitala presojo, da ni gotovo, da bi njen načrt koristil samo podjetjem v
težavah in da bi obnovil njihovo sposobnost brez neutemeljenega izkrivljanja konkurence.
Člen 7(1) in (7) Uredbe št. 659/1999 (100) določa na eni strani, da se formalni postopek preiskave na področju državnih pomoči načeloma zaključi z odločbo, in na drugi strani, da če
tako zahteva zadevna država članica, Komisija v dveh mesecih sprejme odločbo na podlagi podatkov, ki jih ima na voljo. V tej zadevi je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da je ob izteku instrukcijskega roka osemnajst mesecev, znotraj katerega si je Komisija prizadevala
sprejeti odločbo, Italijanska republika slednji ukazala, naj se izjavi v dveh mesecih. V takem
primeru mora Komisija odločiti na podlagi podatkov, ki jih ima na voljo, in sprejeti negativno odločbo, če ti ne izkazujejo združljivosti načrta, predloženega v preizkus, s skupnim trgom. V tej zadevi je lahko Komisija zakonito odločila, da ni bilo gotovo, da bi bile predvidene pomoči dodeljene samo podjetjem v težavah. Razen tega je želela dobiti podatke, ki bi
ji omogočili presojo učinkov načrta na podjetja, prejemnike pomoči, in na konkurenco,
vendar ji italijanski organi teh podatkov niso posredovali. Podatki, s katerimi je Komisija
razpolagala, ji torej niso omogočili, da bi ugotovila združljivost načrta s skupnim trgom,
zato je pravilno sprejela negativno odločbo.
(98)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 18. januarja 2005 v zadevi Confédération nationale du Crédit mutuel
proti Komisiji, T‑93/02, še neobjavljena v ZOdl.

(99)

Sodba Regione autonoma della Sardegna proti Komisiji, zgornja opomba 9.

( )

Uredba Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93
Pogodbe ES [88 ES] (UL L 83, str. 1).
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Čeprav so pomoči, ki so jih dodelile države in ki izkrivljajo ali bi lahko izkrivljale konkurenco, na podlagi člena 87 ES nezdružljive s skupnim trgom, kolikor prizadene trgovino med
državami članicami, pa je mogoče nekatere pomoči razglasiti za združljive s skupnim trgom glede na pogoje, ki jih določajo Pogodba in okvirna pravila, ki jih je za nekatere primere določila Komisija v smernicah o različnih vrstah pomoči, da bi uokvirila svoje pooblastilo za odločanje po prostem preudarku. Zlasti je Komisija v smernicah, na katere se
pogosto sklicuje Sodišče prve stopnje, določila pogoje, pod katerimi je mogoče razglasiti
združljivost državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah s skupnim trgom (101). Med temi pogoji je zlasti omejitev pomoči na minimum, ki bo še omogočil
prestrukturiranje.
Ta pravila so bila obravnavana zlasti v zadevi Regione autonoma della Sardegna proti
Komisiji (102), vendar se bomo na tem mestu zadržali pri zadevi Corsica Ferries France
proti Komisiji, v kateri je Sodišče prve stopnje menilo, da je Komisija napačno presodila
pogoj glede omejenosti pomoči na minimum, kar je vplivalo na zakonitost njene
odločbe (103). Kljub temu, da je bila Komisija dolžna upoštevati celoten neto prihodek od
odprodaj, izvršenih v skladu z načrtom za prestrukturiranje, pa v svoj izračun ni vključila
neto prihodka Société nationale maritime Corse-Méditerrannée v višini dvanajstih milijonov evrov, ki je izhajal od odprodaje nepremičnin. Sodišče prve stopnje poudarja, da bi
bila Komisija pri izvrševanju svojega širokega pooblastila za odločanje po prostem preudarku načeloma lahko približno ocenila neto prihodek od odprodaje sredstev, ki jo je
predvideval načrt za prestrukturiranje. Vendar v tej zadevi ni bilo tako, saj je razpolagala s
podatki, ki bi ji omogočili natančno oceno pomoči.
d)

Zloraba državnih pomoči

Pogodba ES prepoveduje ne le pomoči, ki so nezdružljive s skupnim trgom, ampak tudi
pomoči, ki se zlorabljajo. Ta pojem je določen s členom 1(g) Uredbe št. 659/1999, v skladu
s katerim pomeni zloraba pomoči „pomoč, ki jo upravičenec uporabi v nasprotju z odločbo
[o nenasprotovanju, pozitivno odločbo ali pogojno odločbo Komisije]“. Leta 2005 je Sodišče prve stopnje ta koncept uporabilo v dveh zadevah.
Prvič, v zadevi Saxonia Edelmetalle proti Komisiji (104) je Komisija najprej odobrila dodelitev pomoči več podjetjem nekdanje Nemške demokratične republike. Pet let kasneje pa

(101)

Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL 1999, C 288,
str. 2).

(102)

Sodba Regione autonoma della Sardegna proti Komisiji, zgornja opomba 9.

( )

Sodba Corsica Ferries France proti Komisiji, zgornja opomba 13.

( )

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. maja 2005 v zadevi Saxonia Edelmetalle proti Komisiji, T‑111/01 in
T‑133/01, še neobjavljena v ZOdl.
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je Komisija odločila, da so bile zadevne pomoči zlorabljene v smislu člena 88(2) ES in ena
od tožečih strank je tej presoji ugovarjala. Sodišče prve stopnje je v tej sodbi menilo, da
Komisija s tem, da je sprejela odločbo, ne da bi ugotovila dejansko uporabo zadevnega
zneska, ni kršila pooblastila za odločanje po prostem preudarku. Čeprav je bilo nemškim
organom odrejeno, naj posredujejo številne podatke v zvezi s tem vprašanjem, so posredovali le nepopolne odgovore, iz katerih sta izhajali dve razlagi in obe sta vodili k ugotovitvi zlorabe pomoči. Čeprav mora načeloma Komisija dokazati, da so bile pomoči, ki jih je
predhodno dovolila, zlorabljene, pa morajo države članice posredovati vse podatke, ki jih
je z odredbo o predložitvi podatkov zahtevala Komisija, če ne, lahko Komisija sprejme odločbo o zaključku formalnega postopka preiskave na podlagi razpoložljivih podatkov.
Drugič, v zadevi Freistaat Thüringen proti Komisiji je Sodišče prve stopnje razglasilo
delno ničnost odločbe Komisije o zlorabi pomoči (105). Sodišče prve stopnje meni, da mora
Komisija za to, da dokaže, da je bila pomoč, dodeljena v skladu z odobrenim programom
pomoči, zlorabljena, dokazati, da so se z uporabo te pomoči kršila nacionalna pravila, ki
urejajo ta program, ali dodatni pogoji, ki jih je sprejela država članica v času odobritve
programa. Nasprotno pa kršitve enega samega dodatnega pogoja, ki ga je enostransko
naložil delitelj pomoči in ki ga nacionalna pravila, ki jih je odobrila Komisija, izrecno ne
predvidevajo, ni mogoče šteti za element, zaradi katerega bi pomoč bila zlorabljena v smislu člena 88(2), prvi pododstavek, ES. Sodišče prve stopnje je torej v tej zadevi razglasilo
ničnost odločbe Komisije, ki je odločila, da je bila pomoč zlorabljena, ker je kršila merilo, ki
ga je enostransko določila Dežela Turingija.
e)

Vračilo pomoči

Če Komisija ugotovi, da pomoči niso združljive s skupnim trgom, lahko državi članici naloži, da od njihovih prejemnikov pomoči izterja njihovo vračilo. Ukinitev nezakonite pomoči
z vračilom je dejansko logična posledica ugotovitve njene nezakonitosti, njen namen pa je
vzpostavitev prejšnjega stanja na trgu (106). Po mnenju sodne prakse je ta cilj dosežen, ko
prejemnik oziroma podjetja, ki so dejansko uporabljala pomoč, vrnejo zadevne pomoči,
eventualno skupaj z zamudnimi obrestmi (107). Ugotovitev, kdo je prejemnik pomoči, predstavlja zapleten problem v primeru, ko so bili prodani deleži ali sredstva podjetja, ki je bilo
prvotni prejemnik. Ta zapletena vprašanja so razlog za pomembno število sporov, ki se
odražajo v treh zadevah, ki jih je Sodišče prve stopnje zaključilo leta 2005. Te zadeve so
pojasnile pojem „dejanske uporabe“ za primer, ko je bila pomoč dodeljena skupini podjetij, ki je razpadla pred sprejetjem izpodbijane odločbe (Saxonia Edelmetalle proti Komisiji),

(105)

Sodba Freistaat Thüringen proti Komisiji, zgornja opomba 10.

106

( )

Sodbe Sodišča z dne 12. julija 1973 v zadevi Komisija proti Nemčiji, 70/72, Recueil, str. 813, točka 20; z dne 8.
maja 2003 v zadevi Italija in SIM 2 Multimedia proti Komisiji, C‑328/99 in C‑399/00, Recueil, str. I‑4035, točka
65, in z dne 29. aprila 2004 v zadevi Nemčija proti Komisiji, C‑277/00, Recueil, str. I‑3925, točki 73 in 74.

(107)

S tem vračilom prejemnik dejansko izgubi korist, ki jo je prejel na trgu v razmerju do svojih konkurentov in
vzpostavljeno je stanje pred nakazilom pomoči (v tem smislu glej sodbe Sodišča z dne 4. aprila 1995 v zadevi Komisija proti Italiji, C‑350/93, Recueil, str. I‑699, točka 22; z dne 3. julija 2003 v zadevi Belgija proti Komisiji, C‑457/00, Recueil, str. I‑6931, točka 55, in Nemčija proti Komisiji, zgornja opomba 106, točka 75).
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ali skupnemu podjetju, katerega del sredstev je bil prodan pred sprejetjem izpodbijane
odločbe (Freistaat Thüringen proti Komisiji in CDA Datenträger Albrechts proti Komisiji).
Prvič, v zadevi Saxonia Edelmetalle proti Komisiji je Sodišče prve stopnje določilo obveznosti Komisije pri določitvi prejemnika pomoči, ki jo je treba vrniti (108). V tej zadevi je bila
pomoč prvotno dodeljena skupini podjetij, ki v času sprejetja odločbe ni več obstajala,
tako da se je Komisija odločila, da bo obveznost vračila pomoči naložila vsem podjetjem,
ki so bila tedaj del te skupine, ne da bi predhodno raziskala, v kolikšni meri so imela lahko
koristi od pomoči. Komisija je menila, da je nakazana sredstva zadržala holdinška družba
skupine. V teh pogojih je Sodišče prve stopnje menilo, da Komisija hčerinskih podjetij tega
holdinga ni mogla obravnavati kot prejemnikov zadevne zlorabljene pomoči, ker je ta niso
dejansko uporabljala. Komisija namreč ni mogla zavzeti stališča, da ni dolžna raziskati, v
kolikšni meri so posamezna podjetja skupine imela korist od zlorabljene pomoči.
Sodišče prve stopnje je kljub temu skrbno pojasnilo, da upoštevajoč okoliščine te zadeve,
Komisija v izpodbijani odločbi ni bila dolžna ugotoviti, v kolikšni meri je imelo posamezno
podjetje koristi od zadevnega zneska, ampak bi se lahko omejila na to, da bi nemške organe pozvala, naj te pomoči izterjajo od njihovega prejemnika oziroma od njihovih prejemnikov, in sicer od podjetja oziroma podjetij, ki so jo dejansko uporabljala. Torej bi morala
Zvezna republika Nemčija v okviru svojih obveznosti do Skupnosti izterjati zadevni znesek. V primeru, da ima država članica pri izvrševanju take odredbe o vračilu nepričakovane
težave, jih lahko posreduje v presojo Komisiji, pri čemer morata ti v skladu z dolžnostjo
lojalnega sodelovanja iz člena 10 ES in z namenom, da odpravita težave, sodelovati v dobri
veri ob spoštovanju določb Pogodbe in zlasti določb o pomočeh (109).
Drugič in tretjič, v zadevah Freistaat Thüringen proti Komisiji in CDA Datenträger
Albrechts proti Komisiji (110) je bilo bankam in nemškim osebam javnega prava za izgradnjo tovarne zgoščenk v Albrechtsu priznano veliko število finančnih olajšav. Tovarna je
bila last skupnega podjetja, katerega deleži so bili nato večkrat prodani. Zaradi tega je na
koncu faze prestrukturiranja, ki je bila nujna zaradi obratovalnih težav tovarne, del premoženja (nekatere naložbe, proizvodna sredstva, kratkoročna sredstva, znanje in izkušnje in
distribucijsko mrežo) kupilo tretje podjetje (CDA), medtem ko so funkcionalno zemljišče,
poslopja, tehnična infrastruktura in logistika ostali v lasti skupnega podjejta (preimenovanega v „LCA“). CDA in LCA sta nato sklenila pogodbo o izmenjavi storitev. Ker je Komisija
menila, da so različne finančne pomoči, ki so jih naklonili nemški organi, pomenile državne
pomoči, nezdružljive s skupnim trgom, je odredila, naj se izterjajo zlasti od LCA-ja in
CDA-ja, ker sta ti dve podjetji nadaljevali dejavnost prvotnega prejemnika pomoči z njegovimi proizvodnimi sredstvi.

(108)

Sodba Saxonia Edelmetalle proti Komisiji, zgornja opomba 104.

109

( )

Glej zlasti sodbe Sodišča z dne 21. marca 1991 v zadevi Italija proti Komisiji, C‑303/88, Recueil, str. I‑1433,
točka 58, in z dne 13. junija 2002 v zadevi Nizozemska proti Komisiji, C‑382/99, Recueil, str. I‑5163, točka 50.

(110)

Sodbi Freistaat Thüringen proti Komisiji, zgornja opomba 10, in z dne 19. oktobra 2005 v zadevi CDA Datenträger Albrechts proti Komisiji, T‑324/00, še neobjavljeni v ZOdl.
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Glede dveh pomoči, ki sta bili nakazani enemu od dveh prvotnih lastnikov skupnega
podjetja, lastnika tovarne, in ki sta bili namenjeni financiranju njene izgradnje, je Sodišče prve stopnje menilo, da „je Komisija v bistvu pravilno odredila izterjavo teh pomoči
od LCA-ja“ (111).
Po drugi strani je glede drugih pomoči, ki so bile nakazane skupini, ki je lastnik skupnega
podjetja prejemnika, in ki niso bile namenjene prestrukturiranju navedenega podjetja, izključeno, da jih je ta skupina lahko dejansko uporabila. Posledično LCA ni mogel biti prejemnik. Enako je Komisija glede pomoči, ki so bile namenjene skupnemu podjetju, vendar
prenakazane v korist drugih podjetij iste skupine, v času sprejema izpodbijane odločbe
razpolagala s kopico tehtnih in skladnih pokazateljev, iz katerih je izhajalo, da skupno podjetje dejansko ni uporabilo velikega dela pomoči, namenjenih za izgradnjo, konsolidacijo
in prestrukturiranje tovarne zgoščenk. Poleg tega so ti pokazatelji omogočili vsaj približno
določitev obsega prenakazila. Ker skupno podjetje od njih ni imelo koristi, vračila zadevnih pomoči ni bilo mogoče zahtevati od LCA-ja.
Kar zadeva vračilo pomoči s strani CDA-ja, je Komisija odredbo o tem vračilu v bistvu utemeljila s tem, da je obstajal namen izogniti se posledicam njene odločbe. Vendar je Sodišče
prve stopnje menilo, da ni bilo dokaza o takem namenu, še zlasti, ker se je prevzem sredstev izvršil po tržni nakupni ceni. Sodišče prve stopnje je odgovorilo na trditev Komisije, da
naj bi bil LCA, ki je bil v likvidaciji, zamišljen kot „prazna školjkina lupina“, od katere ne bi bilo
mogoče zahtevati vračila pomoči, pri čemer je poudarilo zlasti, da se načeloma lahko vzpostavi prejšnje stanje in odpravi izkrivljanje konkurence, ki izhaja iz nezakonito nakazanih
pomoči, tako da se v pasivo podjetja v likvidaciji vknjiži obveznost vračila zadevnih pomoči.
Dejansko bi v skladu s sodno prakso taka vknjižba zadoščala, da bi se zagotovila izvršitev
odločbe, ki odreja vračilo državnih pomoči, ki so nezdružljive s skupnim trgom (112).
2.

Postopkovna vprašanja

a)

Pravica zainteresiranih oseb, da predložijo pripombe

Postopek nadzora državnih pomoči je, če upoštevamo njegovo splošno naravo, postopek
zoper odgovorno državo članico, ki je dodelila pomoč (113), in ne zoper prejemnika ali prejemnike pomoči (114). Na podlagi člena 88(2) ES ni potreben noben posamični opomin posameznikov, ampak mora Komisija zagotoviti le, da bodo vse potencialno zainteresirane

(111)

Pri čemer se je oprlo na sodbo Belgija proti Komisiji, zgornja opomba 107, točke od 55 do 62.

(112)

V tem smislu glej sodbe Sodišča z dne 15. januarja 1986 v zadevi Komisija proti Belgiji, 52/84, Recueil, str. 89,
točka 14, in z dne 21. marca 1990 v zadevi Belgija proti Komisiji, C‑142/87, Recueil, str. I‑959, točki 60 in 62.

(113)

Sodbi Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Belgija proti Komisiji, imenovani „Meura“, 234/84, Recueil,
str. 2263, točka 29, in Sodišča prve stopnje z dne 14. januarja 2004 v zadevi Fleuren Compost proti Komisiji,
T‑109/01, Recueil, str. II-127, točka 42.

(114)

Sodba Sodišča z dne 24. septembra 2002 v zadevi Falck in Acciaierie di Bolzano proti Komisiji, C‑74/00 P
in C‑75/00 P, Recueil, str. I‑7869, točka 83, in sodba Fleuren Compost proti Komisiji, zgornja opomba 113,
točka 44.
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osebe obveščene in imele priložnost, da navedejo svoje trditve (115). V praksi so zainteresirane osebe za Komisijo v bistvu vir podatkov v okviru upravnega postopka, uvedenega na
podlagi člena 88(2) ES (116).
Sodišče prve stopnje je v zadevi Saxonia Edelmetalle proti Komisiji navedlo, da samo
dejstvo informiranosti o začetku formalnega postopka, ne zadošča za učinkovito navajanje lastnih pripomb (117). Glede na člen 6(1) Uredbe št. 659/1999 je Sodišče prve stopnje
odločilo, da mora biti odločba o začetku formalnega postopka preiskave, čeprav nujno
vsebuje zgolj predhodno presojo, dovolj natančna, da se zainteresiranim strankam omogoči učinkovito sodelovanje v formalnem postopku preiskave, v katerem bodo imele možnost, da podajo navedbe. Vendar tožeče stranke v tej zadevi niso navedle, da je bila odločba o začetku postopka premalo obrazložena, da bi jim omogočila učinkovito izvrševanje
pravice do predložitve pripomb, v vsakem primeru pa je Komisija z obvestilom v Uradnem
listu Evropskih skupnosti tožečim strankam omogočila učinkovito izvrševanje pravice do
predložitve pripomb.
b)

Navajanje dejstev pred Sodiščem prve stopnje, ki v upravni fazi pred Komisijo niso bila
navedena

V zadevi Saxonia Edelmetalle proti Komisiji je ena od tožečih strank pred Sodiščem prve
stopnje navedla več podatkov, s katerimi Komisija v upravnem postopku ni bila seznanjena (118). Sodišče prve stopnje je sprejelo ugovore Komisije, ki je menila, da so te trditve o
dejstvih nedopustne. V ta namen se je Sodišče prve stopnje oprlo na načelo, v skladu s katerim je treba v okviru ničnostne tožbe, vložene na podlagi člena 230 ES, zakonitost akta Skupnosti presojati glede na dejanske in pravne elemente, ki so obstajali na dan sprejema akta.
Zlasti je presojo Komisije mogoče preizkusiti le glede na elemente, ki jih je imela na razpolago v trenutku, ko je te presoje opravila (119). Sodišče prve stopnje je iz tega sklepalo, da
tožeča stranka, ki je sodelovala v postopku preiskave po členu 88(2) ES, ne sme navajati trditev o dejstvih, ki jih Komisija ni poznala in ki jih le-tej v postopku preiskave ne bi navedla.
Ob tem, da je Sodišče prve stopnje navedlo, da te prekluzije ni treba razširiti na vse primere, ko podjetje ni sodelovalo v postopku po členu 88(2) ES, je v tej zadevi poudarilo, da
tožeča stranka ni uporabila svoje pravice do sodelovanja v postopku preiskave, čeprav se
je odločba o začetku postopka preiskave večkrat nanašala ravno nanjo. V teh pogojih se
trditve o dejstvih, s katerimi Komisija ni bila seznanjena v času, ko je sprejela izpodbijano
odločbo, ne bi bile smele prvič navesti zoper to odločbo pred Sodiščem prve stopnje.
(115)

Sodbi Sodišča z dne 14. novembra 1984 v zadevi Intermills proti Komisiji, 323/82, Recueil, str. 3809, točka 17,
in Sodišča prve stopnje z dne 25. junija 1998 v zadevi British Airways in drugi proti Komisiji, T‑371/94 in
T‑394/94, Recueil, str. II‑2405, točka 59.

(116)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 22. oktobra 1996 v zadevi Skibsværftsforeningen in drugi proti Komisiji,
T‑266/94, Recueil, str. II‑1399, točka 256.

(117)

Sodba Saxonia Edelmetalle proti Komisiji, zgornja opomba 104.

( )

Sodba Saxonia Edelmetalle proti Komisiji, zgornja opomba 104.

( )

Sodbi British Airways in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 115, točka 81, in z dne 6. oktobra 1999 v zadevi Kneissl Dachstein proti Komisiji, T‑110/97, Recueil, str. II‑2881, točka 47.
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V bistvu enako vprašanje se je zastavilo v zadevi Freistaat Thüringen proti Komisiji (120).
V tej zadevi je Sodišče prve stopnje odločilo, da bi država članica in druge zainteresirane
stranke, če so menile, da so nekatera dejstva iz odločbe o začetku formalnega postopka
preiskave, napačna, to morala sporočiti Komisiji med upravnim postopkom, saj v nasprotnem primeru izpodbijanje teh dejstev v okviru sodnega postopka ni več mogoče. Če ni
nasprotnih podatkov od zadevnih strank, se lahko Komisija opre na dejstva, čeprav napačna, ki jih ima na voljo v času sprejetja končne odločbe, če je Komisija glede zadevnih dejstev državam članicam odredila, naj ji posredujejo potrebne informacije. Če pa Komisija
državi članici ne ukaže, naj ji posreduje podatke o dejstvih, ki jih namerava sprejeti, posledično ne more upravičiti morebitne napačne presoje dejanskega stanja z navedbo, da je v
času sprejema odločbe, s katero se je zaključil formalni postopek preiskave, utemeljeno
upoštevala le informacije, s katerimi je takrat razpolagala.

D.

Znamka Skupnosti

Tudi letos so bile zadeve v zvezi z Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o
znamki Skupnosti (121) zelo številčne. Število obravnavanih zadev o znamkah (94) predstavlja 15 % vseh zaključenih zadev Sodišča prve stopnje.
V skladu z Uredbo Sveta št. 40/94 se registracija znamke Skupnosti lahko zavrne na temelju
absolutnih razlogov, kot tudi zaradi relativnih razlogov za zavrnitev registracije.
1.

Absolutni razlogi za zavrnitev registracije

Od skupaj sedemnajstih sodb, ki so odločale o zadevah v zvezi z absolutnimi razlogi za
zavrnitev registracije, je Sodišče prve stopnje razglasilo tri razveljavitve (122). Deleži letošnje
(120)

Sodba Freistaat Thüringen proti Komisiji, zgornja opomba 10.

( )

UL L 11, str. 1.

( )

Sodbe Sodišča prve stopnje z dne 12. januarja 2005 v zadevi Deutsche Post EURO EXPRESS proti UUNT (EUROPREMIUM), T‑334/03 (pritožba, C-121/05 P); z dne 14. aprila 2005 v zadevi Celltech proti UUNT (CELLTECH),
T‑260/03 (pritožba, C‑273/05 P), in z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Peek & Cloppenburg proti UUNT (Cloppenburg), T‑379/03, še neobjavljene v ZOdl. Štirinajst sodb, ki niso povzročile razveljavitve, so sodbe Sodišča prve
stopnje z dne 12. januarja 2005 v zadevi Wieland-Werke proti UUNT (SnTEM, SnPUR, SnMIX), od T-367/02 do
T-369/02; z dne 19. januarja 2005 v zadevi Proteome proti UUNT (BIOKNOWLEDGE), T-387/03; z dne 11. maja
2005 v zadevi Naipes Heraclio Fournier proti UUNT – France Cartes (meč v igri s kartami, križev fant in kralj
mečev) T-160/02 do T-162/02 (pritožba, C-311/05 P); z dne 7. junija 2005 v zadevi Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft proti UUNT (MunichFinancialServices), T-316/03; z dne 8. junija 2005 v zadevi Wilfer proti
UUNT (ROCKBASS), T-315/03 (pritožba, C-301/05 P); z dne 22. junija 2005 v zadevi Metso Paper Automation
proti UUNT (PAPERLAB), T-19/04; z dne 13 julija 2005 v zadevi Sunrider proti UUNT (TOP), T-242/02; z dne 8.
septembra 2005 v zadevi CeWe Color proti UUNT (DigiFilm et DigiFilmMaker), T-178/03 in T-179/03; z dne 13.
septembra 2005 v zadevi Sportwetten proti UUNT – Intertops Sportwetten (INTERTOPS), T-140/02; z dne 15.
septembra 2005 v zadevi Citicorp proti UUNT (LIVE RICHLY), T-320/03; z dne 27. septembra 2005 v zadevi
Cargo Partner proti UUNT (CARGO PARTNER), T-123/04; z dne 27. oktobra 2005 v zadevi Eden proti UUNT (Vonj
zrele jagode), T-305/04, še neobjavljene v ZOdl; sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. novembra 2005 v zadevi Almdudler-Limonade proti UUNT (Oblika steklenice limonade), T-12/04, še neobjavljena v ZOdl; sodba
Sodišča prve stopnje z dne 15. decembra 2005 v zadevi BIC proti UUNT (Oblika vžigalnika na kresilni kamen),
T-262/04, in v zadevi BIC proti OHMI (Oblika vžigalnika na elektronski vžig), T-263/04, še ne objavljene v ZOdl.
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sodne prakse zadevajo predvsem absolutne razloge za zavrnitev, ki izhajajo iz, prvič, nezmožnosti grafične predstavitve zadevnega znaka [člena 4 in 7(1)(a) Uredbe št. 40/94],
drugič, odsotnosti razlikovalnega učinka ali opisnega značaja prijavljenega znaka [člen
7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94], in tretjič, nasprotovanja javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom [člen 7(1)(f ) Uredbe št. 40/94].
a)

Znaki, ki jih ni mogoče grafično predstaviti

Člen 7(1)(a) Uredbe št. 40/94 prepoveduje registracijo znakov, ki ne ustrezajo zahtevam iz
člena 4 omenjene Uredbe. Slednji predpis določa: „Znamka Skupnosti je lahko sestavljena
iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti […] če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij“.
V zadevi Eden proti UUNT (Vonj svežih jagod) je Sodišče prve stopnje to določbo prvič
uporabilo, da se je opredelilo glede vonjalne znamke. V tej sodbi je bilo tako razsojeno, da
je odbor za pritožbe utemeljeno zavrnil registracijo vonjalnega znaka, ki vidno ni zaznaven
in je opisan z besedami „vonj zrele jagode“ ter ustreza barvni sliki jagode (123). Dejansko je
znamka lahko sestavljena iz znaka, ki sam po sebi ni vidno zaznaven pod pogojem, da ga
je mogoče grafično predstaviti, posebej s figurami, črtami ali črkami, predstavitev pa mora
biti jasna, natančna, popolna sama po sebi, sprejemljiva, razumljiva, trajna in objektivna.
Kljub temu, ne glede na predložene figurativne elemente tožeče stranke, v zadevi ni bilo
tako, saj predstavlja slika jagode, vsebovana v zahtevi za registracijo le sadje, ki je domnevno enakega vonja kot zadevni vonjalni znak, in ne zahtevanega vonja.
b)

Odsotnost razlikovalnega učinka ali opisnega značaja

Glede na besedilo člena 7(1) Uredbe št. 40/94 se kot znamka na podlagi pododstavka (b)
tega odstavka ne registrirajo znamke brez slehernega razlikovalnega učinka in, na podlagi
pododstavka (c) tega odstavka, znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali
storitve. Člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 ne dopušča, da bi bili znaki ali podatki, na katere se
nanaša, zaradi njihove registracije kot znamke, pridržani samo enemu podjetju. Ta določba
zasleduje cilj, ki je v javnem interesu, in sicer, da lahko vse te znake ali podatke vsi prosto
uporabljajo.
V treh primerih je Sodišče prve stopnje razsodilo, da se je odbor za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) motil, ko je presodil, da so bili zadevni znaki razlikovalni ali opisni.
Najprej je Sodišče prve stopnje v zadevi Celltech proti UUNT (CELLTECH) ocenilo, da odbor za pritožbe ni dokazal, da besedni znak CELLTECH, ki predstavlja „cell technology“ (celično tehnologijo), opisuje zadevne proizvode in storitve na farmacevtskem področju (124).
(123)

Sodba v zadevi Eden proti UUNT (Vonj zrele jagode), zgornja opomba 122.

( )

Sodba v zadevi Celltech proti UUNT (CELLTECH), zgornja opomba 122.
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Dejansko ni razložil, v čem bi ta izraza dajala podatek o namenu in naravi proizvodov in
storitev, zajetih v prijavi za registracijo, zlasti o načinu, kako naj bi se ti proizvodi in storitve
uporabljali v celični tehnologiji ali kako iz nje izhajajo. Ker odbor za pritožbe tudi ni dokazal, da je zadevni besedni znak brez slehernega razlikovalnega učinka po členu 7(1)(b)
Uredbe št. 40/94, je Sodišče prve stopnje razveljavilo odločbo odbora za pritožbe.
V nadaljevanju je odbor za pritožbe v zadevi Deutsche Post EURO EXPRESS proti UUNT
(EUROPREMIUM) ugotovil, da bi lahko potrošniki imeli znamko EUROPREMIUM za označbo izredne kakovosti in evropskega porekla proizvodov in storitev, za katere je bila zahtevana znamka (125). Sodišče prve stopnje je razveljavilo to odločbo, tako da je razsodilo, da
izraza „euro“ in „premium“, ki sestavljata znak, ne opisujeta proizvodov in storitev, ki jih je v
zadevi zahtevala tožeča stranka za proizvode in storitve, povezane s poštnim transportom.
Tako na primer tudi znak EUROPREMIUM, vzet kot celota, zadevni javnosti ne bi omogočil,
da prepozna takojšnjo in konkretno zvezo z zadevnimi proizvodi in storitvami, in odločbo
odbora za pritožbe je bilo treba razveljaviti.
Končno je v zadevi Peek & Cloppenburg proti UUNT (Cloppenburg) odbor za pritožbe
ocenil, da registracija besednega znaka Cloppenburg za „storitve trgovine na drobno“ nasprotuje absolutnemu razlogu za zavrnitev, zlasti ker ta znak označuje nemško mesto (126).
Sodišče prve stopnje je v razširjenem senatu kljub temu razsodilo, da člen 7(1)(c) Uredbe
št. 40/94 načelno ne bi nasprotoval registraciji geografskih imen, ki ne bi bila poznana med
interesenti ali vsaj nepoznana kot označba geografskega kraja, ali, še več, kot imena, za
katera zaradi značilnosti opisanega kraja ne bi bilo verjetno, da bi interesenti lahko razumeli, da kategorija proizvodov ali zadevnih storitev izvira iz tega kraja ali da bi bila tu napravljena. Dejansko tožbeni razlogi, predloženi v izpodbijani odločbi, za dokaz, da povprečen potrošnik v Nemčiji ne bi poznal ta znak kot geografski kraj, niso bili povsem
prepričljivi. Temu je treba dodati, da odbor za pritožbe ni pravno zadostno dokazal, da je
pri zadevni javnosti obstajala povezava med mestom ali regijo Cloppenburg in kategorijo
zadevnih storitev ali da bi bilo primerno šteti, da bi beseda „Cloppenburg“ pri tej javnosti
lahko označevala geografski izvor kategorije zadevnih storitev. Sodišče prve stopnje je
zato razveljavilo odločbo odbora za pritožbe.
Po drugi strani so bili ugotovljeni kot opisni ali brez razlikovalnega učinka znaki SnTEM,
SnPUR in SnMIX za kovinske polproizvode (127); besedni znak BIOKNOWLEDGE za proizvode, ki vsebujejo ali dovoljujejo dostop do informacij o organizmih (128); več figurativnih
znakov, ki neposredno zadevajo igre s kartami, za slednje proizvode (129); besedni znak

(125)

Sodba v zadevi Deutsche Post EURO EXPRESS proti UUNT (EUROPREMIUM), zgornja opomba 122.

(126)

Sodba Peek & Cloppenburg proti UUNT (Cloppenburg), zgornja opomba 122.

(127)

Sodba v zadevi Wieland-Werke proti UUNT (SnTEM, SnPUR, SnMIX), zgornja opomba 122.

( )

Sodba v zadevi Proteome proti UUNT (BIOKNOWLEDGE), zgornja opomba 122.

( )

Sodba v zadevi Naipes Heraclio Fournier proti UUNT – France Cartes (meč v igri s kartami, križev fant in kralj
mečev), zgornja opomba 122.
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MunichFinancialServices za finančne storitve (130); besedni znak ROCKBASS za glasbene
inštrumente in pripomočke (131); besedni znak PAPERLAB za informacijsko opremo in merilne inštrumente za kontrolo in testiranje papirja (132), besedna znaka DigiFilm et DigiFilmMaker za opremo za registracijo, shranjevanje in obdelavo digitalnih podatkov (133), besedni znak LIVE RICHLY za finančne in denarne posle (134); besedni znak CARGO PARTNER za
storitve prevoza, pakiranja in skladiščenja blaga (135); oblika prozorne, zgoraj in spodaj deloma zrnaste steklenice za limonado (136), in dve obliki vžigalnika, in sicer na elektronski
vžig in na kresilni kamen (137). Za besedni znak TOP je bilo ugotovljeno, da nima razlikovalnega učinka, saj ni sposoben individualizirati tržnega izvora proizvodov, ki jih označuje in
zato ne izpolnjuje glavne naloge znamke (138).
c)

Nasprotovanje javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom

Člen 7 Uredbe št. 40/94 v odstavku 1(f) predvideva, da se ne registrira „znamk, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom“. V zadevi Sportwetten proti UUNT – Intertops Sportwetten (INTERTOPS) je tožeča stranka na takšnih temeljih zahtevala razveljavitev figurativne znamke, registrirane za igre na srečo, to zahtevo pa je UUNT zavrnil (139).
Tožeča stranka je utemeljila svoje trditve na podlagi nacionalnih pravnih predpisov, ki dovoljujejo ponujanje storitev v zvezi s stavami izključno podjetjem, ki so jim to odobrile pristojne oblasti, imetnica znamke tako v Nemčiji ne bi bila upravičena ponujati in oglaševati
spornih storitev. Ta zahteva je dovolila Sodišču prve stopnje, da je natančno določilo, da
zadeva presoja kršitve javnega reda ali sprejetih moralnih načel samo znamko, to pomeni
znak v povezavi s proizvodi ali storitvami, za katere bi bila znamka registrirana, tako da ne
more šteti, da se okoliščina, da imetnica znamke v Nemčiji ni upravičena ponujati in oglaševati spornih storitev, nanaša na značilnosti te znamke, in ne more povzročiti, da znamka
sama nasprotuje javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom.

(130)

Sodba v zadevi Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft proti UUNT (MunichFinancialServices), zgornja
opomba 122.

(131)

Sodba v zadevi Wilfer proti UUNT (ROCKBASS), zgornja opomba 122.

( )

Sodba v zadevi Metso Paper Automation proti UUNT (PAPERLAB), zgornja opomba 122.

( )

Sodba v zadevi CeWe Color proti UUNT (DigiFilm in DigiFilmMaker), zgornja opomba 122.

( )

Sodba v zadevi Citicorp proti UUNT (LIVE RICHLY), zgornja opomba 122.

(135)

Sodba v zadevi Cargo Partner proti UUNT (CARGO PARTNER), zgornja opomba 122.

(136)

Sodba v zadevi Almdudler-Limonade proti UUNT (Oblika steklenice limonade), zgornja opomba 122.

(137)

Sodbe v zadevi BIC proti UUNT (Oblika vžigalnika na kresilni kamen), zgornja opomba 122, in v zadevi BIC
proti UUNT (Oblika vžigalnika na elektronski vžig), zgornja opomba 122.

(138)

Sodba v zadevi Sunrider proti UUNT (TOP), zgornja opomba 122.

( )

Sodba v zadevi Sportwetten proti UUNT – Intertops Sportwetten (INTERTOPS), zgornja opomba 122.
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2.

Sodišče prve stopnje

Relativni razlogi za zavrnitev

Od 42 sodb, v katerih je odbor za pritožbe opravil presojo relativnih razlogov za zavrnitev,
je Sodišče prve stopnje razglasilo devet razveljavitev (140). Največji delež teh sodb zadeva,
prvič, primerjavo med besednimi znaki in sestavljenimi figurativnimi znaki, in drugič, zaščito, ki jo podeljuje resna in dejanska uporaba znamke.
a)

Sestavljene figurativne in besedne znamke

Štiri od letos razglašenih razveljavitev so bile zaradi ene ali več napak pri presoji verjetnosti
zmede med besednimi znaki in sestavljenimi figurativnimi znaki, sestavljenimi iz dveh ali
več kategorij znakov, na primer kombinacije črk in grafike.
(140)
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Sodbe Sodišča prve stopnje z dne 20. aprila 2005 v zadevi Faber Chimica proti UUNT – Nabersa (Faber),
T-211/03; v zadevi Atomic Austria proti UUNT – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC Blitz),
T‑318/03; z dne 4. maja 2005, v zadevi Reemark proti UUNT – Bluenet (Westlife), T-22/04; z dne 15. junija
2005 v zadevi Spa Monopole proti UUNT – Spaform (SPAFORM), T-186/04; v zadevi Shaker proti UUNT –
Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04 (pritožba, C-334/05 P); z dne 7. julija 2005 v zadevi Miles International proti UUNT – Biker Miles (Biker Miles), T-385/03; z dne 14. julija 2005 v
zadevi Reckitt Benckiser (España) proti UUNT – Aladin (ALADIN), T-126/03; z dne 5. oktobra 2005 v zadevi
Bunker & BKR proti UUNT – Marine Stock (B.K.R.), T-423/04, in z dne 17. novembra 2005 v zadevi Biofarma
proti UUNT – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), T-154/03, še neobjavljene v ZOdl. 33 sodb, ki niso
povzročile razveljavitve, so sodbe Sodišča prve stopnje z dne 1..februarja 2005 v zadevi SPAG proti UUNT –
Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03; z dne 15. februarja 2005 v zadevi Lidl Stiftung proti UUNT – REWEZentral (LINDENHOF), T-296/02; v zadevi Cervecería Modelo proti UUNT – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T-169/02; z dne 1. marca 2005 v zadevi Fusco proti UUNT – Fusco International (ENZO
FUSCO), T-185/03; v zadevi Sergio Rossi proti UUNT – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03 (pritožba, C-214/05 P),
še neobjavljene v ZOdl; z dne 8. marca 2005 v zadevi Leder & Schuh proti UUNT – Schuhpark Fascies (JELLO
Schuhpark), T-32/03, še neobjavljena v ZOdl.; z dne 9. marca 2005 v zadevi Osotspa proti UUNT – Distribution & Marketing (Hai), T-33/03; z dne 16. marca 2005 v zadevi L’Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR),
T-112/03 (pritožba, C-235/05 P), še neobjavljena v ZOdl.; z dne 13. aprila 2005 v zadevi Duarte y Beltrán
proti UUNT – Mirato (INTEA), T-353/02; v zadevi Gillette proti UUNT – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, še neobjavljene v ZOdl.; z dne 20. aprila 2005 v zadevi Krüger proti UUNT – Calpis (CALPICO), T-273/02; z dne 21. aprila 2005 v zadevi PepsiCo proti UUNT – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES),
T-269/02; v zadevi Ampafrance proti UUNT – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03; z dne 4. maja 2005 v
zadevi Chum proti UUNT – Star TV (STAR TV), T-359/02; z dne 11. maja 2005 v zadevi Grupo Sada proti UUNT
– Sadia (GRUPO SADA), T-31/03; v zadevi CM Capital Markets proti UUNT – Caja de Ahorros de Murcia (CM),
T-390/03; z dne 25. maja 2005 v zadevi Creative Technology proti UUNT – Vila Ortiz (PC WORKS), T-352/02,
(pritožba, C-314/05 P); v zadevi Spa Monopole proti UUNT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04; v zadevi TeleTech Holdings proti UUNT – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T‑288/03, (pritožba, C-312/05 P); z dne 7. junija 2005 v zadevi Lidl Stiftung proti UUNT – REWE-Zentral
(Salvita), T-303/03; z dne 22. junija 2005 v zadevi Plus proti UUNT – Bälz et Hiller (Turkish Power), T-34/04,
(pritožba, C-324/05 P); z dne 28. junija 2005 v zadevi Canali Ireland proti UUNT – Canal Jean (CANAL JEAN
CO. NEW YORK), T-301/03; z dne 13. julija 2005 v zadevi Murúa Entrena proti UUNT – Bodegas Murúa (Julián
Murúa Entrena), T-40/03; z dne 14. julija 2005 v zadevi Wassen International proti UUNT – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03; z dne 22. septembra 2005 v zadevi Alcon proti UUNT – Biofarma (TRAVATAN), T-130/03, (pritožba, C-412/05 P); z dne 27. oktobra 2005 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT
– Orange (MOBILIX), T-336/03; z dne 23. novembra 2005 v zadevi Sofass proti UUNT – Sodipan (NICKY),
T-396/04; z dne 24. novembra 2005 v zadevi Sadas proti UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04;
v zadevi Simonds Farsons Cisk proti UUNT – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04; v zadevi GfK proti UUNT
– BUS (Online Bus), T-135/04; z dne 8. decembra 2005 v zadevi Castellblanch proti UUNT – Champagnes
Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, še neobjavljene v ZOdl.; z dne 14. decembra 2005 v zadevi
Arysta Lifescience proti UUNT – BASF (CARPOVIRUSINE), T-169/04, in z dne 15. decembra 2005 v zadevi RB
Square Holdings Spain proti UUNT – Unelko (cleanx), T-384/04, še neobjavljene v ZOdl.
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Tako je v zadevi Faber Chimica proti UUNT – Nabersa (Faber) Sodišče prve stopnje razsodilo, da je UUNT napačno presodil, da obstaja vidna podobnost med besedno znamko naber in sestavljeno figurativno znamko, ki vsekakor vsebuje besedni element „faber“, vendar
enako vsebuje pomemben figurativni vidik, ki je sestavljen iz domišljijske sestave, ki terja
pojmoven trud (141). V tej sodbi je Sodišče prve stopnje razglasilo, da obstaja fonetična razlika med obema znakoma, tako da je v smislu upoštevanja celostne presoje, ki upošteva
predvsem posebni značaj upoštevne javnosti ugotovilo, da zadevna znaka nista podobna.
Enako je v zadevi Shaker proti UUNT – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera
Amalfitana shaker) Sodišče prve stopnje zavrnilo presojo odbora za pritožbe, ko je razsodilo, v nasprotju z le-tem, da je bil v sestavljeni figurativni znamki, ki je predvsem sestavljena iz okrogle sklede, okrašene z limonami, in besednega znaka Limoncello, figurativni element prevladujoč in brez skupnih točk s prejšnjo besedno znamko LIMONCHELO (142).
Med drugim je v zadevi Handesgesellschaft International proti UUNT – Biker Miles
(Biker Miles) odbor za pritožbe napačno razsodil, da so določeni figurativni elementi (še
posebej obkrožena cesta) in besedni element („biker“) pomembni v zvezi s celostnim vtisom, ki ga ustvarja figurativna znamka, čeprav je bil ta dejansko prevladan z drugim besednim elementom („miles“), ki je povzročal zmedo s prejšnjo besedno znamko MILES (143).
Končno je v zadevi Bunker & BKR proti UUNT – Marine Stock (B.K.R.) odbor za pritožbe
pravilno ugotovil prevladujoč element sestavljene figurativne znamke (znaka B.K.R.), vendar je, nasprotno, slabo presodil njeno vidno in fonetično podobnost s prejšnjo besedno
znamko (BK RODS) (144).
b)

Obseg zaščite, ki jo podeljuje resna in dejanska uporaba znamke

Po členu 43(2) Uredbe št. 40/94, če tako zahteva prijavitelj, mora imetnik prejšnje znamke
Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbeti dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred
datumom objave znamke Skupnosti prejšnja znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot
razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja
znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Ta predpis tudi določa, „če se je prejšnja znamka Skupnosti uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se
za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev“. Tretji
odstavek člena 43 Uredbe št. 40/94 razširja uporabo teh načel v primeru prejšnjih nacionalnih znamk.
Tri letos sprejete sodbe so natančneje določile pojem resne in dejanske uporabe in zaščite,
ki jo taka uporaba podeljuje.
(141)

Sodba v zadevi Faber Chimica proti UUNT – Nabersa (Faber), zgornja opomba 140.

(142)

Sodba v zadevi Shaker proti UUNT – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), zgornja opomba 140.

(143)

Sodba v zadevi Miles International proti UUNT – Biker Miles (Biker Miles), zgornja opomba 140.

( )

Sodba v zadevi Bunker & BKR proti UUNT – Marine Stock (B.K.R.), zgornja opomba 140.
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Prvič, kar zadeva pojem resne in dejanske uporabe, je Sodišče prve stopnje v sodbah GfK
proti UUNT in Castellblanch proti UUNT potrdilo, da dokaz o taki uporabi „obsega tudi
dokaz o uporabi prejšnje znamke v obliki, ki se razlikuje z elementi, ki ne vplivajo na razlikovalni značaj te znamke v obliki, v kateri je bila registrirana (145)“.
Drugič, v sodbi Reckitt Benckiser (España) proti UUNT – Aladin (ALADIN) je Sodišče
prve stopnje natančno določilo obseg proizvodov, ki jih varuje delna resna in dejanska
uporaba znamke (146). Sodišče si je napotovanje člena 43(2) Uredbe št. 40/94 na delno uporabo razlagalo, kot da se želi izogniti temu, da bi delno uporabljena znamka uživala obsežno varstvo zgolj zaradi tega, ker je bila registrirana za velik obseg proizvodov ali storitev.
Zato, če je bila znamka registrirana za dovolj široko kategorijo proizvodov ali storitev, ki bi
se lahko v njej razporedili v več podkategorij, ki bi se jih lahko upoštevalo samostojno,
dokaz resne in dejanske uporabe znamke za del teh proizvodov ali storitev v postopku z
ugovorom daje varstvo samo tej ali podkategorijam, ki navajajo proizvode ali storitve, za
katere je bila znamka dejansko uporabljena. Če pa je bila znamka registrirana za tako natančno opredeljen in omejen krog proizvodov ali storitev, da ni mogoče začrtati očitnih
mej v zadevni kategoriji, pokriva torej dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za navedene proizvode ali storitve za namene ugovora nujno vso to kategorijo.
V zadevi je tožeča stranka s tem, da je predložila nesporen dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za pripravek za poliranje kovin iz bombaža, prepojenega s polirnim sredstvom
(čarobni bombaž), ki je bil jasno pripravek za poliranje kovin v smislu podkategorije proizvodov, določenih s prejšnjo znamko, pravilno dokazala resno in dejansko uporabo znamke za vso to podkategorijo. Posledično je odbor za pritožbe s tem, da je za namene preizkusa ugovora štel prejšnjo znamko kot registrirano samo za pripravek za poliranje kovin iz
bombaža, prepojenega s polirnim sredstvom (čarobni bombaž), napačno uporabil člen
43(2) in (3) Uredbe št. 40/94.
3.

Obličnostna in postopkovna vprašanja

a)

Postopek pred odborom za pritožbe

Jezik postopka v postopku ex parte
Člen 115(4) uredbe št. 40/94, ki določa fiksen jezikovni režim glede postopka ex parte pred
UUNT, določa, da je jezik postopka tisti, ki se uporablja pri vložitvi prijave znamke Skupnosti. Ista določba podeljuje UUNT možnost, da pošlje pisna obvestila prijavitelju v drugem
jeziku, ki ga je slednji navedel, če je bila prijava za znamko Skupnosti vložena v jeziku, ki ni
jezik UUNT. Glede na sodno prakso je postopek sestavljen iz celote dejanj, ki morajo biti
izpolnjena ob obravnavi prijave in jih zajema izraz „postopkovna dejanja“, v smislu člena
115(4) Uredbe št. 40/94, to so vsa dejanja, ki jih zahteva ali predvideva ureditev Skupnosti
za obravnavo prijave znamke Skupnosti, kot tudi tista, ki so potrebna za obravnavo, ki za-

(145)

Sodbi GfK proti UUNT – BUS (Online Bus), zgornja opomba 140, in v zadevi Castellblanch proti UUNT –
Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), zgornja opomba 140.

(146)

Sodba v zadevi Reckitt Benckiser (España) proti UUNT – Aladin (ALADIN), zgornja opomba 140.
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deva obveščanje, zahtevek za popravo, pojasnilo ali druge dokumente. Vsa ta postopkovna dejanja mora tako UUNT urejati v jeziku, ki se uporablja pri vložitvi prijave (147).
V zadevi Sunrider proti UUNT (TOP) je Sodišče prve stopnje razsodilo, da je UUNT kršil
člen 115(4) Uredbe št. 40/94, ker je tožeči stranki poslal več dokumentov v angleščini, čeprav je bila prijava poslana v grščini in angleščina ni bila navedena kot drugi jezik (148).
Kljub temu je Sodišče prve stopnje zavrnilo razveljavitev odločbe odbora za pritožbe, saj iz
dokumentov, ki jih je vložila tožeča stranka, izhaja, da je bila zadevne dopise sposobna
razumeti v celoti, tako da pravica do obrambe v tem oziru ni bila kršena.
Dokazna pravila
—

Dejanski in dokazni elementi predloženi tekom postopka ex parte pred
odborom za pritožbe.

Po tretjem stavku člena 59 Uredbe št. 40/94 je treba glede vloženih pritožb proti odločbam
preizkuševalcev v roku štirih mesecev po datumu obvestila o odločbi vložiti pisno izjavo, ki
navaja vzroke za pritožbe.
V zadevi Wilfer proti UUNT (ROCKBASS) je Sodišče prve stopnje razsodilo, da se ta določba ne more razlagati tako, da nasprotuje upoštevanju novih dejanskih ali dokaznih elementov predloženih tekom presoje pritožbe glede absolutnih razlogov za zavrnitev po
poteku roka za izjavo vzrokov za pritožbo (149). Dejansko Sodišče prve stopnje meni, da
člen 74(2) Uredbe št. 40/94, ki določa, da UUNT lahko spregleda dejstva, na katera se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času, podeljuje odboru za pritožbe pooblastilo za prosto presojo, ali bo upošteval dodatne elemente, predložene po poteku tega roka. Kljub temu, čeprav odbor za pritožbe napačno ni
pregledal izjav tožeče stranke devet dni pred odločbo odbora za pritožbe, Sodišče prve
stopnje ni razveljavilo omenjene odločbe, saj zadevne izjave niso vsebovale novih trditev
ali dokazov, ki bi bistveno vplivali na izpodbijano odločbo.
—

Zahteva po dokazu o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke

V skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 glede preizkusa ugovora vloženega iz naslova člena 42 omenjene uredbe se šteje, da je bila prejšnja znamka resno in dejansko
uporabljena toliko časa, dokler ne vloži prijavitelj zahteve za dokaz o taki uporabi. Vloga
take zahteve tako povzroči, da se dokazno breme glede resne in dejanske uporabe (ali
obstoja utemeljenih razlogov za neuporabo) prenese na ugovarjajočo stranko, pod grožnjo zavrnitve njenega ugovora. Da bi se to zgodilo, je treba zahtevo vložiti neposredno in
v ustreznem času na UUNT.

(147)

Sodba Sodišča z dne 9. septembra 2003 v zadevi Kik proti UUNT, C-361/01 P, Recueil, str. I-8283.

(148)

Sodba v zadevi Sunrider proti UUNT (TOP), zgornja opomba 122.

( )

Sodba v zadevi Wilfer proti UUNT (ROCKBASS), zgornja opomba 122.
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Odbor za pritožbe je v zadevi L’Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR) ugotovil, da prijava L’ Oréala glede dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki jo je vložila nasprotna stranka Revlon, ni bila vložena v dovoljenem roku in se je tako ni upoštevalo pri
odločanju o ugovoru (150). Sodišče prve stopnje je to presojo odobrilo ob upoštevanju, da
resna in dejanska uporaba prejšnje znamke predstavlja vprašanje, o katerem je treba, ko
ga postavi prijavitelj znamke, odločiti pred odločbo o ugovoru v ožjem pomenu. Zato dejstvo, da odbor za pritožbe ni omenil ponovne zahteve za resno in dejansko uporabo tožeče stranke, ne more upravičiti razveljavitve izpodbijane odločbe, saj je dejansko stanje
ostalo enako tistemu, katerega je poznal oddelek za ugovore, tako da je lahko odbor za
pritožbe tako kot oddelek za ugovore pravilno ugotovil, da zahteva, ki je bila pri njem vložena podredno, ni bila vložena v ustreznem času.
—

Pravica do izvajanja dokazov

Sodišče prve stopnje je oblikovalo pomembne ugotovitve o pravici do izvajanja dokazov
pred odborom za pritožbe. V zadevi Atomic Austria proti UUNT – Fabricas Agrupadas
de Muñecas de Onil (ATOMIC Blitz) je UUNT zavrnil ugovor, ker potrdila o registraciji niso
vsebovala dokaza o podaljšanju zadevne znamke (151). Sodišče prve stopnje je razsodilo,
da lahko po eni strani nasprotna stranka prosto izbere dokaz, za katerega meni, da bo pred
UUNT koristil njenemu ugovoru, in po drugi strani, da mora UUNT analizirati vse predložene elemente, da bi ugotovil, ali gre dejansko za dokaze o registraciji ali vložitvi prejšnje
znamke, ne da bi vnaprej zavrnil tako vrsto dokaza za nesprejemljivo zaradi obličnosti.
Dejansko, če bi se dovolilo, da lahko UUNT postavlja pogoje glede obličnosti navedenih
dokazov, potem bi to v določenih primerih pomenilo, da bi bila predložitev takih dokazov
za stranke nemogoča, na primer, če nacionalni organ, ki izdaja potrdila, ne bi izdal uradnega dokumenta, ki izkazuje podaljšanje znamke. V zadevi je UUNT zavrnil ugovor, podprt s
potrdili tožeče stranke, na temelju domneve trajanja znamke po avstrijskem pravu. Ta domneva je bila pravno pravilna, vendar če bi jo UUNT, kot bi moral, preveril glede na avstrijsko pravo, bi odločil, da se domneve ne sme sprejeti. Sodišče je zato razveljavilo odločbo
odbora za pritožbe.
—

Uporaba načela primernega roka pred odborom za pritožbe

V zadevi Sunrider proti UUNT (TOP) je Sodišče prve stopnje razsodilo, da velja načelo
spoštovanja primernega roka za postopke pred različnimi stopnjami UUNT, med katere
šteje tudi odbor za pritožbe, vendar da, kot tudi na drugih področjih, kjer to načelo velja,
ta kršitev, če je ugotovljena, ne povzroči vedno razveljavitve izpodbijane odločbe (152).

(150)

Sodba v zadevi L’Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), zgornja opomba 140.

( )

Sodba v zadevi Atomic Austria proti UUNT – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC Blitz), zgornja
opomba 140.

(152)

Sodba v zadevi Sunrider proti UUNT (TOP), zgornja opomba 122.
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Postopek pred Sodiščem prve stopnje

Dopustnost predlogov UUNT
Tudi to leto je bilo bogato s sodbami, ki so odločale o dopustnosti predlogov UUNT, s katerimi je slednji bodisi prepustil odločitev presoji Sodišča prve stopnje bodisi predlagal
razveljavitev izpodbijane odločbe enega od odborov za pritožbe.
Tako je v zadevi Reemark proti UUNT – Bluenet (Westlife) UUNT izrazil voljo, da podpre
predloge in tožbene razloge tožeče stranke, vendar je kljub temu sklenil formalno predlagati zavrnitev tožbe samo zato, ker je menil, da je k temu zavezan v luči sodne prakse Sodišča prve stopnje (153). V tej zadevi je Sodišče prve stopnje kot v zadevi Spa Monopole
proti UUNT – Spaform (SPAFORM) (154) spomnilo na načelo, po katerem v postopku v
zvezi s tožbo zoper odločbo odbora za pritožbe UUNT, ki je odločal v okviru postopka z
ugovorom, UUNT nima pooblastil, da bi s stališčem, sprejetim pred Sodiščem prve stopnje,
spremenil stanje spora, kot izhaja iz ustreznih domnev in navedb osebe, ki je zahtevala
registracijo, in tiste, ki je vložila ugovor (155). Sodišče prve stopnje je kljub temu presodilo,
da iz te sodne prakse ne izhaja, da je bil UUNT dolžan predlagati zavrnitev tožbe, vložene
zoper odločbo enega od njegovih odborov za pritožbe, ker, čeprav UUNT nima potrebnega upravičenja za vložitev tožbe zoper odločbo odbora za pritožbe, naj ne bi bil dolžan
sistematično braniti vsako izpodbijano odločbo odbora za pritožbe ali obvezno predlagati
zavrnitev vsake tožbe, naperjene zoper tako odločbo. Sodišče prve stopnje je zato razsodilo, da UUNT torej lahko, ne da bi spremenil stanje spora, po svoji izbiri predlaga, naj se
sprejmejo predlogi ene ali druge stranke, in predloži argumente v podporo tožbenih razlogov te stranke. Nasprotno je spomnilo na zadevo Reemark proti UUNT, po kateri ne more
izoblikovati neodvisnih predlogov na razveljavitev ali predložiti razlogov za razveljavitev,
ki jih niso navedle druge stranke.
V zadevi Peek & Cloppenburg proti UUNT (Cloppenburg), ki zadeva postopek ex parte,
je UUNT v bistvu podprl predlog tožeče stranke za razveljavitev izpodbijane odločbe, vendar je menil, da bi ta pristop pripeljal do pripoznave zahteve tožeče stranke in bi zato Sodišče prve stopnje oprostil dolžnosti odločanja (156). UUNT se je zato odrekel izreku dokončnega sklepa in tako na obravnavi zaupal modrosti Sodišča prve stopnje. Po opozorilu
na omenjena načela in po njihovi prestavitvi v postopek ex parte je Sodišče prve stopnje
menilo, da je UUNT jasno izrazil svojo podporo predlogom in tožbenemu razlogu, ki ga
predlaga tožeča stranka. Zato je ponovno opredelilo predloge UUNT in ugotovilo, da so ti
v bistvu predlagali, naj se ugodi predlogom tožeče stranke. Nadalje, v nasprotju s trditvami UUNT, ujemanje trditev strank o temelju zadeve ni povzročilo, da je tožba izgubila svoj
namen, saj odločba odbora za pritožbe zaradi neodvisnosti slednjega ni mogla biti spremenjena ali umaknjena.

(153)

Sodba v zadevi Reemark proti UUNT – Bluenet (Westlife), zgornja opomba 140.

(154)

Sodba v zadevi Spa Monopole proti UUNT – Spaform (SPAFORM), zgornja opomba 140

( )

Sodba Sodišča z dne 12. oktobra 2004 v zadevi Vedial proti UUNT, C-106/03 P, še neobjavljena v ZOdl., točke
od 26 do 38.

(156)

Sodba v zadevi Peek & Cloppenburg proti UUNT (Cloppenburg), zgornja opomba 122.
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Dopustnost novih dejanskih in pravnih elementov pred Sodiščem prve stopnje
V zadevi Solo Italia proti UUNT – Nuova Sala (PARMITALIA) je Sodišče prve stopnje razsodilo, da je moralo Sodišče prve stopnje preizkusiti zakonitost odločbe odbora za pritožbe glede na pravna vprašanja, s katerimi se odbor za pritožbe ukvarja (157). Zaradi tega je
zavrnil odločitev o predloženem tožbenem razlogu morebitne kršitve člena 6 Evropske
konvencije o človekovih pravicah (EKČP), saj ta pred UUNT ni bil naveden.
Enako ozko je Sodišče prve stopnje v zadevi SPAG proti UUNT – Dann in Backer (HOOLIGAN) postavilo načelo, po katerem je treba nadzor zakonitosti odločb odbora za pritožbe
v okviru Uredbe št. 40/94 na podlagi člena 74 iste uredbe izvesti glede na dejanski in pravni okvir spora, kot je bil vložen pred odborom za pritožbe (158). Natančneje, glede dejanskega okvira sodbe je Sodišče prve stopnje iz člena 74 Uredbe 40/94 izpeljalo, da UUNT ni
mogoče očitati nobene nezakonitosti glede dejanskih navedb, ki mu niso bile predložene,
saj dejanskih navedb, navajanih pred Sodiščem prve stopnje, ne da bi bile predhodno predložene pred eno od stopenj UUNT, ni mogoče upoštevati. Kar zadeva pravni okvir sodbe,
je Sodišče prve stopnje natančno določilo, da „pravne navedbe, navajane pred Sodiščem
prve stopnje, ne da bi bile predhodno predložene pred organi UUNT, kolikor se nanašajo
na pravno vprašanje, ki ni bilo nujno za zagotovitev pravilne uporabe Uredbe št. 40/94
glede razlogov in dejstev, dokazov ter navedb, ki so jih podale stranke, ne morejo vplivati
na zakonitost odločbe odbora za pritožbe glede uporabe relativnega razloga za zavrnitev,
ker le-te ne sodijo v pravni okvir spora, kot je bil vložen pred odborom za pritožbe. Zato so
nedopustne. Vendar pa, kadar je treba spoštovati pravno pravilo ali je treba pravno vprašanje obravnavati, da se zagotovi pravilna uporaba Uredbe št. 40/94 glede razlogov in
dejstev, dokazov ter navedb, ki so jih podale stranke, se pravna navedba, povezana s tem
vprašanjem, sme prvič navesti pred Sodiščem prve stopnje“.
4.

Funkcionalna kontinuiteta med oddelki UUNT

Iz funkcionalne kontinuitete med oddelki UUNT izhaja, da je na področju, za katero velja
člen 74(1) Uredbe št. 40/94, in fine (v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev
registracije določa omejitev preizkusa na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke) odbor za pritožbe zavezan utemeljiti svojo odločbo na vseh
dejanskih in pravnih elementih, ki jih je zadevna stranka predložila, bodisi v postopku pred
enoto, ki je odločala na prvi instanci, bodisi pod edinim pogojem iz člena 74(2) Uredbe

(157)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 31. maja 2005 v zadevi Solo Italia proti UUNT – Nuova Sala (PARMITALIA),
T-373/03, še neobjavljena v ZOdl.

(158)

Sodba v zadevi SPAG proti UUNT – Dann et Backer (HOOLIGAN), zgornja opomba 140. Glej tudi sodbo v
zadevi Citicorp proti UUNT (LIVE RICHLY), zgornja opomba 122.
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40/94 (in sicer možnosti, da UUNT spregleda dejstva, na katera se stranke niso sklicevale,
ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času) (159).
Tako je v zadevi Focus Magazin Verlag proti UUNT oddelek za ugovore zavrnil ugovor
tožeče stranke, z obrazložitvijo, da s tem, da ni predložila popolnega prevoda potrdila o registraciji njene nemške znamke, ni zagotovila dokaza o obstoju njene prejšnje znamke (160).
Odbor za pritožbe je zato zavrnil upoštevanje prevoda potrdila o nemški registraciji, ki mu
je bil predložen prvič. Sodišče prve stopnje ni odobrilo takega pristopa ter se je oprlo na
načelo funkcionalne kontinuitete med različnimi oddelki UUNT in razsodilo, da predložitev
zadevnega dokumenta ni bila prepozna v smislu člena 74(2) Uredbe št. 40/94, vendar je
prispela v prilogi odgovora, ki ga je tožeča stranka predložila odboru za pritožbe, kar pomeni v pritožbenem roku štirih mesecev, ki ga določa člen 59 Uredbe 40/94 (161).
Nasprotno je v zadevi TeleTech Holdings proti UUNT – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES) Sodišče prve stopnje razsodilo, da čeprav izhaja iz načela
funkcionalne kontinuitete med odbori za pritožbe in enotami UUNT, ki odločajo na prvi
stopnji, da morajo prvi preučiti v luči vseh pravnih in dejanskih upoštevnih elementov, če
je nova odločba z enakim izrekom kot odločba, ki je predmet pritožbe, lahko zakonito
sprejeta v trenutku, ko se odloča o pritožbi, nasprotno v okviru postopkov, ki zadevajo
relativne razloge zavrnitve registracije ali relativne razloge za ničnost, funkcionalna
kontinuiteta ne povzroči ne obveznosti ne možnosti, da odbor za pritožbe razširi svojo
presojo razloga za ničnost glede dejstev, dokazov in navedb, ki jih stranke niso podale ne
pred oddelkom za ugovore ne pred odborom za pritožbe (162).

E.

Dostop do dokumentov

Leta 2005 je Sodišče prve stopnje, ki je odločalo o odločbah v zvezi s prošnjo za dostop do
dokumentov na podlagi Uredbe št. 1049/2001 (163), izmed devetih sodnih odločb v eni
potrdilo, da izvršuje omejen nadzor nad zavrnilnimi odločbami, ki navajajo ugovor javnega interesa [člen 4(1)(a) Uredbe št. 1049/2001] (164), in v sedmih drugih, da zavrnitev države
(159)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE),
T-308/01, Recueil, str. II-3253, točka 32. Ob tem je treba omeniti, da Uredba Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne
29. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 172, str. 4) predvideva, da „če je pritožba naperjena proti odločitvi oddelka za ugovore, odbor
omeji preizkus pritožbe na dejstva in dokaze, predložene v rokih, ki jih določi ali navede oddelek za ugovore skladno z uredbo in temi pravili, razen če odbor meni, da je treba dodatna in dopolnilna dejstva in dokaze upoštevati v skladu s členom 74(2) Uredbe.

(160)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. novembra 2005, v zadevi Focus Magazin Verlag proti UUNT – ECI Telecom (Hi-FOCuS), T-275/03, še neobjavljena v ZOdl.

(161)

Glej tudi Sodbo v zadevi GfK proti UUNT – BUS (Online Bus), zgornja opomba 140.

162

( )

Sodba v zadevi TeleTech Holdings proti UUNT – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), zgornja opomba 140.

(163)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, str. 43).

(164)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 26. aprila 2005 v zadevi Sison proti Svetu, T‑110/03, T‑150/03 in T‑405/03
(pritožba, C‑266/05 P), še neobjavljena v ZOdl.
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članice prošnje za posredovanje dokumenta, ki ga je izdala (ali je bil izdan v njenem imenu) zavezuje Komisijo in ji prepoveduje njegovo posredovanje (165).
V deveti sodni odločbi, izrečeni v zadevi VKI proti Komisiji, je Sodišče prve stopnje navedlo pogoje, pod katerimi morajo institucije obravnavati prošnjo za dostop, ki se nanaša
na večje število dokumentov (166). V tej zadevi je Verein für Konsumenteninformation
(VKI), avstrijsko društvo potrošnikov, zaprosilo Komisijo za dostop do njenega upravnega
spisa v postopku konkurence, ki je privedel do obsodbe osmih avstrijskih bank zaradi
njihovega sodelovanja pri kartelu (imenovanem „club Lombard“). Ker je Komisija to prošnjo v celoti zavrnila, je VKI na Sodišče prve stopnje vložil tožbo na razglasitev ničnosti te
zavrnilne odločbe.
Sodišče prve stopnje je menilo, da čeprav naj bi konkretni in posamični preizkus, ki bi ga
institucija načeloma morala opraviti v odgovor na prošnjo za dostop, zadevni instituciji
omogočil, na eni strani, presojo, kako je bil uporabljen ugovor pravici do dostopa, in na
drugi strani, presojo o možnosti delnega dostopa, navedeni preizkus morda ni bil potreben, če je bilo zaradi posebnih okoliščin v tej zadevi očitno, da je treba dostop zavrniti, ali
obratno, dovoliti.
V tej zadevi je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da ugovori, ki jih je navedla Komisija, niso
nujno zadevali celotnega spisa o „club Lombard“ in da so se tudi glede dokumentov, ki so
jih zadevali, nanašali zgolj na njegove dele. Posledično se Komisija načeloma ni mogla
izogniti konkretnemu in posamičnemu preizkusu vsakega od dokumentov, navedenih v
prošnji, da bi presodila o uporabi ugovorov ali o možnosti delnega dostopa.
Vendar je Sodišče prve stopnje dodalo, da je izjemoma možna izjema od te obveznosti
preizkusa, kadar so upravni stroški konkretnega in posamičnega preizkusa dokumentov
posebej visoki in so nad mejo tega, kar bi se lahko razumno zahtevalo. V takem primeru
ima institucija dolžnost, da se skuša sporazumeti s prosilcem, na eni strani, da bi jo seznanil
s svojim interesom za prejem zadevnih dokumentov (ali ji ga natančneje pojasnil), in na
drugi strani, da bi zagotovila konkretne obstoječe možnosti za sprejem ugodnejšega ukrepa, kot je konkretni in posamični preizkus dokumentov. Institucija je torej dolžna dati
prednost možnosti, ki je ugodnejša za pravico prosilca do dostopa, s tem da ta možnost
sama ne zajema naloge, ki presega meje tega, kar se še lahko razumno zahteva.
V tej zadevi izpodbijana odločba ni navedla, da je Komisija konkretno in izčrpno navedla
različne možnosti, ki jih je imela na voljo, da bi sprejela ukrepe, ki je ne bi nerazumno obremenili z delom, vendar bi nasprotno omogočili večje možnosti, da bi bilo tožeči stranki
ugodeno vsaj v delu njene prošnje za dostop do zadevnih dokumentov. Posledično je Sodišče prve stopnje razglasilo ničnost te odločbe.

(165)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. novembra 2004 v zadevi IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds proti
Komisiji, T‑168/02 (pritožba, C‑64/05 P), še neobjavljena v ZOdl. Glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 17.
marca 2005 v zadevi Scippacercola proti Komisiji, T‑187/03, še neobjavljena v ZOdl.; sklepi Sodišča prve
stopnje z dne 8. junija 2005 v zadevi Nuova Agricast proti Komisiji, T‑139/03; SIMSA proti Komisiji, T‑287/03;
Poli Sud proti Komisiji, T‑295/03; Tomasetto Achille proti Komisiji, T‑297/03; Bieffe proti Komisiji, T‑298/03, še
neobjavljeni v ZOdl., in Nuova Faudi proti Komisiji, T‑299/03, še neobjavljen v ZOdl.

(166)

Sodba Verein für Konsumenteninformation proti Komisiji, zgornja opomba 8.
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Skupna zunanja in varnostna politika (SZVP) – boj proti terorizmu

V zadnjih letih je bilo vloženih kar nekaj tožb zoper omejevalne ukrepe za nekatere osebe in
subjekte zaradi boja proti terorizmu in Sodišče prve stopnje je leta 2005 odločalo v petih zadevah s tega področja. Tri od teh zadev so bile zavržene kot nedopustne zaradi pomanjkanja
procesnega upravičenja tožečih strank (167) oziroma zadnja od teh treh zaradi očitne nepristojnosti in prekluzije (168). Sodišče prve stopnje je v temelju odločalo v drugih dveh zadevah,
kar mu je omogočilo, da je uvedlo zelo pomembna načela zlasti glede vezi med določbami
pravnega reda Skupnosti in določbami Ustanovne listine Združenih narodov (169).
Pred in po terorističnih napadih 11. septembra 2001 je Varnostni svet Združenih narodov
sprejel več resolucij v zvezi s Talibani, z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in z njimi povezanimi osebami in subjekti. Te resolucije so vse države članice Združenih narodov pozvale k zamrznitvi sredstev in drugih finančnih virov, nad katerimi imajo te osebe in subjekti neposredni ali posredni nadzor. Sankcijski odbor je bil zadolžen za identifikacijo
zadevnih subjektov in finančnih virov, ki jih je treba zamrzniti, in za preučitev predlogov za
odstopanje. Te resolucije so bile v Skupnosti izvedene z večimi skupnimi stališči in uredbami Sveta, ki so odredile zamrznitev sredstev zadevnih oseb in subjektov. Več od teh oseb
je Sodišču prve stopnje predlagalo razveljavitev teh uredb.
V teh sodbah je Sodišče prve stopnje najprej menilo, da tožba na skupni pravni podlagi
členov 60 ES, 301 ES in 308 ES omogoča, da se na področju gospodarskih in finančnih
sankcij uresniči cilj, ki ga na podlagi SZVP zasledujejo Unija in njene države članice. Sodišče
prve stopnje, ki je odločilo, da je bil Svet pristojen za sprejem izpodbijane uredbe, je navedlo tožbene razloge tožečih strank glede kršitve njihovih temeljnih pravic, ki jih priznava
pravo Skupnosti in EKČP. Ker so izpodbijane uredbe izvedle sklepe Varnostnega sveta
Združenih narodov, je Sodišče prve stopnje zaradi preizkusa tega tožbenega razloga najprej preizkusilo vez med mednarodnim pravnim redom Združenih narodov in nacionalnim pravnim redom in pravnim redom Skupnosti. Sodišče prve stopnje je v tej točki menilo, da obveznosti držav članic Združenih narodov na podlagi Ustanovne listine te
organizacije v skladu z mednarodnim pravom prevladajo nad vsako drugo obveznostjo,
vključno z njihovimi obveznostmi na podlagi EKČP in na podlagi Pogodbe ES, in da se ta
prednost razteza na sklepe Varnostnega sveta, sprejete na podlagi Naslova VII Ustanovne
listine. Čeprav Skupnost sama ni članica Združenih narodov, se šteje, da jo obveznosti iz
Ustanovne listine Združenih narodov zavezujejo na enak način, kot zavezujejo njene države članice, celo na podlagi njene ustanovitvene pogodbe. Na eni strani Skupnost ne sme
kršiti obveznosti svojih držav članic iz Ustanovne listine, ne ovirati njihovega izvrševanja.

(167)

Sklepa Sodišča prve stopnje z dne 15. februarja 2005 v zadevi KNK proti Svetu, T‑206/02, in PKK in KNK proti
Svetu, T‑229/02 (pritožba, C‑229/05 P), še neobjavljena v ZOdl.

(168)

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 18. novembra 2005 v zadevi Selmani proti Svetu in Komisiji, T‑299/04, še
ne objavljen v ZOdl.

(169)

Sodbi Sodišča prve stopnje z dne 21. septembra 2005 v zadevi Yusuf in Al Barakaat International Foundation
proti Svetu in Komisiji, T‑306/01 (pritožba, C‑415/05 P), in Kadi proti Svetu in Komisiji, T‑315/01 (pritožba,
C‑402/05 P), še neobjavljeni v ZOdl.
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Na drugi strani je dolžna sprejeti vse potrebne določbe, da bi omogočila svojim državam
članicam izvršitev teh obveznosti.
Sodišče prve stopnje je nato analiziralo posledice tega načela glede svojega sodnega nadzora uredb, ki so omejene na izvedbo sklepov Varnostnega sveta Združenih narodov. Sodišče prve stopnje je glede tega poudarilo, da naj bi vsak nadzor notranje zakonitosti te
uredbe povzročil, da posredno preizkusi zakonitost zadevnih sklepov. Vendar, upoštevajoč
prednost teh sklepov, se le ti načeloma izognejo sodnemu nadzoru Sodišča prve stopnje,
tako da to ni pooblaščeno izpodbijati njihove zakonitosti glede na pravo Skupnosti ali temeljne pravice, kot jih priznava pravni red Skupnosti, čeprav je to izpodbijanje le posredno. Nasprotno, Sodišče prve stopnje je dolžno, kolikor je le možno, razlagati in uporabiti
to pravo tako, da bo združljivo z obveznostmi držav članic iz Ustanovne listine Združenih
narodov. Sodišče prve stopnje je menilo, da je pooblaščeno izvesti nadzor zakonitosti izpodbijane uredbe in postranski nadzor zakonitosti sklepov Varnostnega sveta, ki jih ta
uredba izvaja, glede na višja pravila splošnega mednarodnega prava, ki zadevajo ius cogens oziroma mednarodni javni red, ki ga ne smejo kršiti ne države članice ne organi Združenih narodov in katerega del so zlasti nujna pravila za splošno zaščito človekovih pravic.
Sodišče prve stopnje, ki je začelo z nadzorom uredbe glede na ta pravila, je ugotovilo, da
zamrznitev sredstev, ki jo je določila izpodbijana uredba, ne krši temeljnih pravic tožečih
strank, kot jih varuje ius cogens. Zlasti uredba na krši pravice tožečih strank do premoženja,
ker jo varuje ius cogens. Glede pravic obrambe je Sodišče prve stopnje menilo, da nobeno
pravilo ius cogens ne zahteva, da Sankcijski odbor osebno zasliši zainteresirane osebe, ker
zadevne resolucije predvidevajo sistem ponovnega preizkusa posamičnih položajev.
Glede pravice do dejanskega sodnega varstva je Sodišče prve stopnje poudarilo, da je v
okviru te tožbe tožečih strank izvršilo popolni nadzor zakonitosti izpodbijane uredbe glede tega, kako institucije Skupnosti spoštujejo pravila o pristojnosti in zakonitosti ter bistveni obličnosti, ki so predpisana za njihovo delovanje. Izvedlo je tudi nadzor zakonitosti
uredbe, zlasti z vidika formalne in materialne skladnosti, notranje skladnosti in sorazmernosti uredbe glede na sklepe Varnostnega sveta. Sodišče prve stopnje je izvedlo še nadzor
zakonitosti uredbe in posredni nadzor zakonitosti resolucij Varnostnega sveta glede na ius
cogens. Vendar Sodišče prve stopnje ni bilo dolžno izvesti posrednega nadzora skladnosti
sklepov, ne preveriti odsotnosti napačne presoje dejstev in dokazov, ki jih je Varnostni svet
potrdil v podporo sprejetih ukrepov, kot tudi ne izvesti posrednega nadzora primernosti
in sorazmernosti teh ukrepov. Tako tožeči stranki nista imeli na voljo nobenega pravnega
sredstva, ker ne obstaja mednarodno sodišče, ki bi odločalo o sporih proti posamičnim
odločbam Sankcijskega odbora.
Sodišče prve stopnje je poudarilo, da taka pravna praznina v sodnem varstvu tožečih
strank sama po sebi ni v nasprotju z ius cogens, saj pravica do dostopa do sodišč ni neomejena. Ta pravica je v tej zadevi trčila ob sodno imuniteto Varnostnega sveta. Dejansko interes tožečih strank, da bi ju sodišče zaslišalo o temelju v njuni zadevi, ni zadostoval, da bi
prevladal nad splošnim bistvenim interesom, da se spričo jasne grožnje, ki jo je identificiral
Varnostni svet, ohranita mednarodni mir in varnost. Posledično je Sodišče prve stopnje
tožbo zavrnilo kot neutemeljeno.
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Javna uprava Skupnosti

Leta 2005 je Sodišče prve stopnje rešilo veliko zadev na področju uslužbencev, saj se, če ne
upoštevamo 117 zadev, odstopljenih Sodišču za evropske uslužbence, približno 20 % rešenih zadev v tem letu (in sicer 119 zadev) nanaša na to področje. Sodišče prve stopnje je
samo v nekaj primerih razglasilo ničnost, saj je bilo v tej smeri izrečenih le štirinajst sodb.
Upoštevajoč številčnost izdanih odločb na tem področju in omejen obseg tega poročila,
se bomo omejili na tri opombe.
Prvič, tako kot lani, je treba poudariti raznovrstnost izpodbijanih odločb pred Sodiščem
prve stopnje, saj so se sodbe in sklepi nanašali na vprašanja imenovanja, napredovanja in
natečajev (170), finančne pravice uradnikov in uslužbencev (171), Okvirni sporazum, sklenjen
med Komisijo in sindikalnimi in strokovnimi organizacijami (172), pogodbe začasnih uslužbencev (173), disciplinske postopke (174) ali poročila o napredovanju (175). Drugič, razlog za
večji delež izidov z razglasitvijo ničnosti (in sicer v šestih sodbah od štirinajstih) je bila odsotnost ali nezadostna obrazložitev izpodbijane odločbe (176). Končno je treba zaradi praktičnega pomena rešenega vprašanja omeniti, da je Sodišče prve stopnje v sodbi Fardoom
in Reinard proti Komisiji odločilo, da je sistem ciljnega povprečja in okvirnih deležev, ki jih
je leta 2002 uvedla Komisija za postopek ocenjevanja uradnikov (177), zakonit. Sodišče prve
stopnje je dejansko menilo, da sistem ciljnega povprečja ne omejuje svobodne presoje
ocenjevalcev, ampak jo nasprotno podpira s tem, da spodbuja predstavniško ocenjevanje
zaslug uradnikov.

(170)

Glej na primer sodbe Sodišča prve stopnje z dne 3. februarja 2005 v zadevi Mancini proti Komisiji, T‑137/03
(pritožba, C‑172/05 P); Heurtaux proti Komisiji, T‑172/03, in z dne 17. marca 2005 v zadevi Milano proti Komisiji, T‑362/03, še neobjavljene v ZOdl.

(171)

Letos so bile posebej številčne sodbe o pogojih, pod katerimi je možno zahtevati nadomestilo za prebivanje
v tujini, predvideno v Kadrovskih predpisih, ki so Sodišču prve stopnje omogočile, da je pojasnilo pojem
„države“ v smislu člena 4(1)(a) Priloge VII prejšnjih Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti
[glej na primer sodbi Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2005 v zadevi Olesen proti Komisiji, T‑190/03,
in z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Salazar Brier proti Komisiji, T‑83/03 (pritožba, C‑9/06 P), še neobjavljeni
v ZOdl.].

(172)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. aprila 2005 v zadevi Lebedef proti Komisiji, T‑191/02 (pritožba,
C‑268/05 P), še neobjavljena v ZOdl.

(173)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. septembra 2005 v zadevi Fernández Gómez proti Komisiji, T‑272/03
(pritožba, C‑417/05 P), še neobjavljena v ZOdl.

(174)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. oktobra 2005 v zadevi Rasmussen proti Komisiji, T‑203/03, še neobjavljena v ZOdl.

(175)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. julija 2005 v zadevi De Bry proti komisiji, T‑157/04 (pritožba,
C‑344/05 P), še neobjavljena v ZOdl.

(176)

Sodbe Heurtaux proti Komisiji, zgornja opomba 170; z dne 1 marca 2005 v zadevi Smit proti Europolu,
T‑143/03; z dne 2. junija 2005 v zadevi Strohm proti Komisiji, T‑177/03; z dne 5. julija 2005 v zadevi Marcuccio
proti Komisiji, T‑9/04; z dne 15. septembra 2005 v zadevi Casini proti Komisiji, T‑132/03, in z dne 8. decembra
2005 v zadevi Reynolds proti Komisiji, T‑237/00, še neobjavljene v ZOdl.

(177)

Sodba Fardoom in Reinard proti Komisiji, zgornja opomba 28.
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Carinsko pravo

Leta 2005, kot prejšnja leta, je Sodišče prve stopnje odločalo o številnih tožbah, ki so se
nanašale na zavrnitve Komisije zahtevkov za odpust uvoznih dajatev na podlagi klavzule
pravičnosti carinske zakonodaje Skupnosti, ki določa možnost povrnitve ali odpusta uvoznih dajatev v posebnih primerih, ki izhajajo iz okoliščin, pri katerih ne gre niti za malomarnost niti za goljufivo ravnanje (178). Sodišče prve stopnje je pri odločanju v teh zadevah
uporabilo klasična načela na tem področju, kljub temu pa se dve zadevi razlikujeta.
Na eni strani je Sodišče prve stopnje v zadevi Geologistics proti Komisiji v zvezi z zahtevkom za odpust, ki ga je vložilo podjetje, ki je bilo kot imetnik zunanjega tranzitnega postopka Skupnosti („glavni zavezanec“) finančno odgovorno, ker je nezakonito odtegnilo
blago pred carinskim nadzorom, razglasilo ničnost odločbe Komisije, ker je menilo, da je
Komisija dvakrat kršila pooblastilo za odločanje po prostem preudarku (179). Prvič, v nasprotju s tem, kar je menila Komisija, se je tožeča stranka zaradi dejstva, da nacionalni organi, ki so bili seznanjeni z njeno goljufijo in so jo v zvezi z njo preiskali, vendar je o tem
zaradi potreb navedene preiskave niso obvestili, znašla v „posebnem položaju“ pri carinskem dolgu zaradi goljufivih operacij, ki so povezane z omenjeno goljufijo in do katerih je
prišlo po odkritju te goljufije. Drugič, Komisija je nepravilno menila, da je bila tožeča stranka „očitno malomarna“, ker ni nadzirala različnih drugih udeleženih pri tranzitu in ker ni
sklenila ustreznih zavarovanj. Prvi element ni bil zadostno dokazan in glede drugega je
Sodišče prve stopnje odločilo, da na splošno dejstvo, da ni sklenila zavarovanja, samo po
sebi ne more biti element očitno malomarnega ravnanja gospodarskega subjekta.
Na drugi strani je Sodišče prve stopnje v sodbi Ricosmos proti Komisiji navedlo dve zanimivi pojasnili o pogojih, pod katerimi je možno zavrniti zahtevek za odstop (180).
Prvič, z vidika postopka, se je Sodišče prve stopnje oprlo zlasti na sodno prakso v zvezi z
dostopom do spisa na področju prava konkurence, da bi pojasnilo, da če namerava Komisija kadarkoli v postopku sprejeti odločbo, ki je za vložnika neugodna, mu mora v trenutku
predložitve svojih ugovorov dati možnost, da preuči vse dokumente, ki bi lahko bili pomembni za utemeljitev zahtevka za odpust ali povračilo, in da bi to lahko storil, mu mora
Komisija izročiti vsaj izčrpen seznam vseh dokumentov nezaupne narave iz spisa, z dovolj
natančnimi podatki, ki vložniku zahtevka omogočajo, da se ob poznavanju zadeve odloči,
ali mu opisani dokumenti lahko koristijo.

(178)

Člen 239 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 302,
str. 1), in člen 905 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe
Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, str. 1). Glej na primer sodbo Common
Market Fertilizers proti Komisiji, zgornja opomba 14.

(179)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. septembra 2005 v zadevi Geologistics proti Komisiji, T‑26/03, še neobjavljena v ZOdl.

(180)

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. septembra 2005 v zadevi Ricosmos proti Komisiji, T‑53/02 (pritožba,
C‑420/05 P), še neobjavljena v ZOdl.
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Drugič, glede presoje o temelju zahtevkov za odstop je Sodišče prve stopnje navedlo, da
če mora za zavrnitev takega zahtevka obstajati zveza med gospodarskemu subjektu očitano malomarnostjo in ugotovljenim posebnim položajem, pa ni treba, da bi bil posebni
položaj neposredna in takojšnja posledica malomarnosti udeleženega. Dejansko zadošča,
da je malomarnost prispevala ali olajšala, da se je blago izognilo carinskemu nadzoru.
III.

Odškodninski spori

Če pustimo ob strani spore uslužbencev, je leta 2005 Sodišče prve stopnje v 17 sodbah in
sklepih odločalo o temeljnih pogojih za nepogodbeno odgovornost Skupnosti (181). Samo
v zadevi AFCon Management Consultants in drugi proti Komisiji je bila priznana pravica do povračila, in sicer znesek, malo nižji od 50 000 evrov, ki ga je bilo treba nakazati
podjetju, ki je bilo nezakonito izključeno iz postopka razpisa (182). V zadevi Camar proti
Svetu in Komisiji je Sodišče prve stopnje na podlagi klasičnih načel za oceno škode določilo odškodnino, ki je bila načeloma predhodno določena z vmesno sodbo (183). Vse druge
tožbe, čeprav so bile zavrnjene, so ravno tako prispevale veliko pojasnil glede dopustnosti
odškodninskih tožb, nadomestljive škode in ravnanja, ki lahko privede do nadomestila.

A.

Pogoji za dopustnost odškodinske tožbe

Sodišče prve stopnje je leta 2005 prispevalo več pojasnil glede formalnih pogojev za dopustnost odškodninske tožbe, sistema zastaranja na tem prodročju in načela avtonomije
pravnih sredstev.
Prvič, v skladu z ustaljeno sodno prakso tožeča stranka ni dolžna navesti točnega zneska
škode, ki naj bi jo utrpela. Kot je Sodišče prve stopnje navedlo v zadevi Polyelectrolyte
Producers Group proti Svetu in Komisiji, mora tožeča stranka za to, da so izpolnjeni
formalni pogoji dopustnosti, kot jih je določil Poslovnik [člen 44(1)(c)], jasno navesti elemente, ki omogočajo presojo narave in obsega škode. V tej zadevi so bile dvoumne trditve

(181)

Sodbe Sodišča prve stopnje z dne 3. februarja 2005 v zadevi Chiquita Brands in drugi proti Komisiji, T‑19/01;
Comafrica in Dole Fresh Fruit Europe proti Komisiji, zgornja opomba 50; z dne 16. marca 2005 v zadevi EnBW
Kernkraft proti Komisiji, T‑283/02; z dne 17. marca 2005 v zadevi Agraz in drugi proti Komisiji, T‑285/03 (pritožba, C‑243/05 P); AFCon Management Consultants in drugi proti Komisiji, T‑160/03, še neobjavljena v
ZOdl; sodba Holcim (Nemčija) proti Komisiji, zgornja opomba 68; sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. julija 2005 v zadevi Camar proti Svetu in Komisiji, T‑260/97; sklep Sodišča prve stopnje z dne 14. septembra
2005 v zadevi Adviesbureau Ehcon proti Komisiji, T‑140/04, še neobjavljena v ZOdl.; sodba Cofradía de pescadores de „San Pedro“ de Bermeo in drugi proti Svetu, zgornja opomba 22; sklep Sodišča prve stopnje z
dne 26. oktobra 2005 v zadevi Ouariachi proti Komisiji, T‑124/04 (pritožba, C‑4/06 P); sodbe Sodišča prve
stopnje z dne 30. novembra 2005 v zadevi Autosalone Ispra proti Komisiji, T‑250/02; z dne 14. decembra
2005 v zadevi FIAMM in FIAMM Technologies proti Svetu in Komisiji, T-69/00; Laboratoire du Bain proti Svetu in Komisiji, T-151/00; Groupe Fremaux in Palais Royal proti Svetu in Komisiji, T-301/00; CD Cartondruck
proti Svetu in Komisiji, T-320/00; Beamglow proti Parlamentu in drugim, T-383/00, in Fedon & Figli in drugi
proti Svetu in Komisiji, T-135/01, še neobjavljene v ZOdl.

(182)

Sodba AFCon Management Consultants in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 181.

( )

Sodba Camar proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181.
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tožeče stranke o domnevno utrpljeni škodi omejene na preproste ugotovitve, ki niso temeljile na upoštevnih prepričljivih dokazih, kar je upravičilo nedopustnost odškodninskega zahtevka (184).
Drugič, Sodišče prve stopnje je glede zastaranja spomnilo na ustaljeno sodno prakso, v
skladu s katero velja zastaranje le za obdobje pred več kot petimi leti pred prekinitvenim
aktom, če s tem niso bile prizadete kasneje nastale pravice (185). V sklepu Adviesbureau
Ehcon proti Komisiji je Sodišče prve stopnje odločilo, da ta sodna praksa velja samo v
posebnem primeru, ko se dokaže, „da se je zadevna škoda vsakodnevno ponovila še po
nastanku dejstva, ki jo je povzročilo“. V tej zadevi ni šlo za tak primer, saj je bila domnevno
resnična zatrjevana škoda, čeprav je bilo mogoče njen celoten obseg predvideti šele po
zavrnitvi ponudbe tožeče stranke na zadevnem trgu, povzročena v trenutku navedene
zavrnitve (186).
Tretjič, v zadevi Holcim (Francija) proti Komisiji je Sodišče prve stopnje opozorilo na načelo avtonomije pravnih sredstev in odločilo, da če bi tožeča stranka lahko bila vložila ničnostno tožbo ali tožbo zaradi nedelovanja zoper ravnanje ali opustitev, ki mu je domnevno povzročila škodo, vendar tega ni storila, neizvrševanje teh pravnih sredstev ne pomeni
prekluzije odškodninske tožbe (187). Ta zadeva je Sodišču prve stopnje omogočila tudi, še
zmeraj glede vprašanja avtonomije pravnih sredstev, da je pojasnilo pomen sodne prakse,
v skladu s katero ničnostna tožba ni dopustna, če se dejansko nanaša na umik posamične
odločbe, ki je postala dokončna. Ta sodna praksa zadeva „posebni primer, ko se odškodninska tožba nanaša na plačilo zneska, ki natančno ustreza znesku dajatev, ki jih je tožeča
stranka plačala za izvršitev posamične odločbe, in ko se odškodninska tožba zaradi tega
dejansko nanaša na umik te posamične odločbe“ (188). Sodišče prve stopnje je navedlo, da
ta sodna praksa ni upoštevna, kadar „je zatrjevana škoda nastala izključno zaradi posamičnega upravnega akta, ki je postal dokončen, ki bi ga zainteresirana oseba lahko bila izpodbijala z ničnostno tožbo“. Vendar v tej zadevi tožeči stranki zatrjevana škoda ni nastala zaradi posamičnega upravnega akta, ki bi ga lahko izpodbijala, ampak zaradi krivdne
opustitve Komisije, ki ni sprejela ukrepa, ki bi ga bila morala za izvršitev sodbe. Torej je bila
tožba dopustna.

(184)

Sklep Polyelectrolyte Producers Group proti Svetu in Parlamentu, zgornja opomba 29. Glej tudi sodbo
Autosalone Ispra proti Komisiji, zgornja opomba 181.

(185)

V tem smislu glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 16. aprila 1997 v zadevi Hartmann proti Svetu in Komisiji, T‑20/94, Recueil, str. II‑595, točka 132. Za uporabo leta 2005 glej sodbo Holcim (Nemčija) proti Komisiji,
zgornja opomba 68.

(186)

Sklep Ehcon proti Komisiji, zgornja opomba 181.

( )

Sklep Holcim (Francija) proti Komisiji, zgornja opomba 68.

( )

Glej zlasti sodbo Sodišča z dne 26. februarja 1986 v zadevi Krohn proti Komisiji, 175/84, Recueil, str. 753,
točka 33.
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Odškodnina, ki je lahko predmet poravnave

V sodbi Internationaler Hilfsfonds proti Komisiji je Sodišče prve stopnje postavilo načelo, da priglašeni stroški odvetnika v postopku pred varuhom človekovih pravic niso stroški,
katerih povračilo bi se lahko uveljavljalo z odškodninsko tožbo, zlasti ker se lahko stranka
na varuha človekovih pravic obrne brez pomoči odvetnika (189). V istem smislu je Sodišče
prve stopnje v sklepu Ehcon proti Komisiji menilo, da v tej zadevi tožeča stranka ni uspela dokazati vzročne zveze med domnevnimi priglašenimi stroški pred varuhom človekovih
pravic in očitanimi nezakonitostmi, ker svobodna izbira državljana, da se obrne na varuha
človekovih pravic, ne more biti neposredna in nujna posledica primerov slabe uprave, za
katero so eventualno odgovorne institucije ali organi Skupnosti (190).

C.

Odgovornost za nezakonito ravnanje

Razen primera uveljavitve odgovornosti, ko ni podano nezakonito ravnanje, ki ga bomo
obravnavali v nadaljevanju, je lažje uveljaviti nepogodbeno odgovornost Skupnosti, ko je
podano nezakonito ravnanje. V tem primeru je nepogodbena odgovornost Skupnosti za
nezakonito ravnanje njenih organov podana ob izpolnitvi vseh pogojev, in sicer nezakonitosti ravnanja, ki se očita institucijam, resničnosti škode in vzročni zvezi med očitanim ravnanjem in zatrjevano škodo (191).
Leta 2005 je Sodišče prve stopnje izreklo devet sodb, v katerih je odločalo o odškodninskih
tožbah, ki se navezujejo na skupno organizacijo trga (192). Ustavili se bomo predvsem pri
šestih sodbah, izrečenih v mesecu decembru 2005, v katerih je Sodišče prve stopnje, ki je
zasedalo v velikem senatu, preučilo vprašanje razmerja med sklepi Organa za reševanje
sporov (ORS) Svetovne trgovinske organizacije (STO) in pravnim redom Skupnosti (193).

(189)

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 11. julija 2005 v zadevi Internationaler Hilfsfonds proti Komisiji, T‑294/04
(pritožba, C‑331/05 P), še neobjavljen v ZOdl.

(190)

Sklep Ehcon proti Komisiji, zgornja opomba 181.

191

( )

Sodbi Sodišča z dne 29. septembra 1982 v zadevi Oleifici Mediterranei proti EGS, 26/81, Recueil, str. 3057,
točka 16, in Sodišča prve stopnje z dne 16. oktobra 1996 v zadevi Efisol proti Komisiji, T‑336/94, Recueil,
str. II‑1343, točka 30.

(192)

Sodbe Chiquita Brands in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 181; Comafrica in Dole Fresh Fruit Europe
proti Komisiji, zgornja opomba 50; Agraz in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 181; FIAMM in FIAMM
Technologies proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181; Laboratoire du Bain proti Svetu in Komisiji,
zgornja opomba 181; Groupe Fremaux in Palais Royal proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181;
CD Cartondruck proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181; Beamglow proti Parlamentu in drugim,
zgornja opomba 181, in Fedon & Figli in drugi proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181.

(193)

Sodbe FIAMM in FIAMM Technologies proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181; Laboratoire du Bain
proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181; Groupe Fremaux in Palais Royal proti Svetu in Komisiji, zgornja
opomba 181; CD Cartondruck proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181; Beamglow proti Parlamentu in
drugim, zgornja opomba 181, in Fedon & Figli in drugi proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181. O tem
vprašanju glej tudi sodbo Chiquita Brands in drugi proti Komisiji, zgornja opomba 181.
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V teh zadevah so tožeče stranke trdile, da je bilo ravnanje Skupnosti v razmerju do sporazumov STO nezakonito, kar je Sodišče prve stopnje privedlo do tega, da je presodilo, ali
taki sporazumi dajejo posameznikom pravico, da se sklicujejo nanje v sodnem postopku,
v katerem izpodbijajo veljavnost skupnostne ureditve glede na sklep ORS. V teh šestih
sodbah je Sodišče prve stopnje odločilo, da ni šlo za tak primer. Sporazumi STO načeloma
niso med številnimi pravili, glede katerih sodišče Skupnosti nadzira zakonitost ravnanja
institucij Skupnosti, razen če je Skupnost skušala izpolniti določeno obveznost, prevzeto v
okviru STO, ali v primeru, da akt Skupnosti izrecno napotuje na točno opredeljene določbe
sporazumov STO (194). Vendar se nobena od teh izjem ne uporablja, če obstaja sklep ORS, s
katerim je ugotovljena nezdružljivost ukrepov, ki jih je sprejela članica, s pravili STO. Glede
prve izjeme, Komisija s tem, da se je zavezala, da se bo uskladila s pravili STO, ni imela namena sprejeti obveznosti v okviru STO, kar bi lahko privedlo do nadzora, sistem reševanja
sporov namreč pripisuje velik pomen pogajanjem. Nadzor sodišča Skupnosti nad zakonitostjo ravnanja toženih institucij ob upoštevanju pravil STO bi lahko poslabšal položaj pogajalcev Skupnosti pri iskanju vzajemno sprejemljive rešitve spora. Glede druge izjeme je
Sodišče prve stopnje odločilo, da ni mogoče šteti, da skupna ureditev trga za „banane“ izrecno napotuje na točno opredeljene določbe sporazumov STO.
Sodna praksa za to, da se razglasi nezakonitost ravnanja institucije v ureditvi odgovornosti
za nezakonito ravnanje, zahteva dokaz zadostno izražene kršitve pravnega pravila, katerega namen je podeliti pravice posameznikom. Ureditev, ki jo je določilo Sodišče na področju
nepogodbene odgovornosti Skupnosti, upošteva zlasti kompleksnost položajev, ki se urejajo, težave pri uporabi ali razlagi besedil in še posebej prosti preudarek tistega, od katerega izvira izpodbijano ravnanje. Odločilno merilo za presojo, ali je kršitev prava Skupnosti
zadostno izražena, je očitna in huda kršitev institucije Skupnosti meja svojega pooblastila
za odločanje po prostem preudarku. Kadar ima ta institucija precej omejeno pooblastilo za
odločanje po prostem preudarku ali pa ga sploh nima, že majhna kršitev prava Skupnosti
zadošča za zadostno izraženo kršitev (195). V zadevi Holcim (Nemčija) proti Komisiji je tožeča stranka želela doseči povračilo stroškov bančnih garancij, ki so bile sklenjene, da bi se
izognila plačilu globe, ki jo je Sodišče prve stopnje na koncu razveljavilo (196). Sodišče prve
stopnje je menilo, da je bil prosti preudarek Komisije omejen na področju, na katerem je
glede na prijavo ravnala nezakonito (presoja kršitve člena 81(1) ES), vendar pa je bila institucija soočena s kompleksnimi položaji, tako da njeno nezakonito ravnanje glede na to
kompleksnost ni bilo zadostno izraženo, da bi omogočilo pravico do odškodnine.

(194)

Glej na primer sodbo Sodišča z dne 23. novembra 1999 v zadevi Portugalska proti Svetu, C‑149/96, Recueil,
str. I‑8395.

(195)

Sodbi Sodišča z dne 4. julija 2000 v zadevi Bergaderm in Goupil proti Komisiji, C‑352/98 P, Recueil, str. I‑5291,
točke 40 in od 42 do 44, in z dne 10. decembra 2002 v zadevi Komisija proti Camar in Tico, C‑312/00 P,
Recueil, str. I‑11355, točke od 52 do 55.

(196)

Sodba Holcim (Nemčija) proti Komisiji, zgornja opomba 68.
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D.

Dejavnost

Odgovornost v odsotnosti nezakonitega ravnanja

Glede na člen 288 ES Skupnost v primeru nepogodbene odgovornosti v skladu s splošnimi
načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki so jo
povzročile njene institucije ali njeni uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti. V seriji
sodb, izrečenih v decembru 2005, je Sodišče prve stopnje, ki je odločalo v velikem senatu,
izrecno priznalo, da je mogoče uveljaviti odgovornost Skupnosti tudi, ko nezakonito ravnanje ni podano (197).
Leta 1993 je Svet sprejel uredbo, ki je za države članice uvedla skupna pravila za uvoz banan (198). Ta uredba je določila preferencialne določbe za banane iz določenih afriških, karibskih in pacifiških držav. Na podlagi pritožb, ki so jih vložile nekatere države, med njimi
Združene države Amerike, je ORS STO odločil, da je skupnostna ureditev nezdružljiva s
sporazumi STO. Leta 1998 je torej Svet sprejel uredbo o spremembi te ureditve. ORS, ki je
menil, da nova ureditev še zmeraj ni združljiva s sporazumi STO, je Združenim državam na
njihovo zahtevo dovolil, da uporabijo dodatno uvozno carinsko dajatev za proizvode Skupnosti s seznama, ki ga je naredila ameriška uprava. Šest družb s sedežem v Evropski skupnosti je Sodišču prve stopnje predlagalo, naj Komisijo in Svet obsodi na povračilo škode,
utrpele zaradi uporabe ameriških povračilnih ukrepov za njihov izvoz v Združene države.
Sodišče prve stopnje je najprej odločilo, da v tej zadevi ni mogoče uveljavljati odgovornosti Skupnosti zaradi nezakonitega ravnanja. Vendar je menilo, da kadar nezakonitost ravnanja, ki se kot v tem primeru pripisuje institucijama Skupnosti, ni ugotovljena, to ne pomeni, da podjetja, ki nosijo nesorazmerni del bremena, izhajajočega iz omejitve dostopa
na izvozne trge, ne morejo v nobenem primeru dobiti nadomestila na podlagi nepogodbene odgovornosti Skupnosti. Dejansko nacionalne pravne ureditve nepogodbene odgovornosti, ki jih navaja člen 288 ES, dopuščajo, da posamezniki na posebnih področjih in na
različne načine prejmejo v sodnem postopku odškodnino, čeprav v različnih obsegih, za
določeno škodo tudi takrat, kadar nezakonito ravnanje povzročitelja škode ni podano. V
primeru škode, povzročene z ravnanjem institucij Skupnosti, katerega nezakonitost ni dokazana, je lahko podana nepogodbena odgovornost Skupnosti, če so kumulativno izpolnjeni pogoji glede resničnosti škode, vzročne zveze med to in ravnanjem institucij Skupnosti ter neobičajnosti in posebnosti zadevne škode. Tako je Sodišče prve stopnje prvič
nedvomljivo sprejelo nepogodbeno odgovornost Skupnosti, čeprav ni bilo podano nezakonito ravnanje njenih organov.
V tej zadevi je bil pogoj, ki se nanaša na škodo, izpolnjen. Ravno tako je bil izpolnjen pogoj,
ki se nanaša na vzročno zvezo med to škodo in ravnanjem institucij. Odvzem koncesij Skupnosti v obliki dodatnih uvoznih carinskih dajatev je treba šteti za posledico, ki objektivno,
glede na običajni potek in predvidljivost sistema reševanja sporov v okviru STO, ki sta ga
sprejela Svet in Komisija, izhaja iz ureditve uvoza banan, ki sta jo toženi instituciji ohranili

(197)

Sodbe FIAMM in FIAMM Technologies proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181; Laboratoire du Bain
proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181; Groupe Fremaux in Palais Royal proti Svetu in Komisiji, zgornja
opomba 181; CD Cartondruck proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181; Beamglow proti Parlamentu in
drugim, zgornja opomba 181, in Fedon & Figli in drugi proti Svetu in Komisiji, zgornja opomba 181.

(198)

Uredba Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni ureditvi trga za banane (UL L 47, str. 1).
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v veljavi, ki pa je nezdružljiva s sporazumi STO. Ravnanje teh institucij je torej nujno pripeljalo do sprejema povračilnega ukrepa in ga je treba „šteti za odločilni vzrok za škodo, ki sta
jo utrpeli tožeči stranki zaradi uvedbe ameriške dodatne carinske dajatve“. Vendar tožeče
stranke niso dokazale, da so utrpele neobičajno škodo, in sicer škodo, ki presega meje gospodarskih tveganj, povezanih z dejavnostmi v zadevnem sektorju. Možna prekinitev tarifnih koncesij je dejansko ena izmed sprememb, ki je inherentno povezana s sedanjim sistemom mednarodne trgovine, zato morajo njene posledice nositi vsi gospodarski subjekti,
ki se odločijo proizvajati na trgu ene izmed članic STO. Posledično je Sodišče prve stopnje
vseh šest tožb zavrnilo.
IV.

Predlogi za izdajo začasne odredbe

Leto 2005 je potrdilo upad števila predlogov za izdajo začasne odredbe, ki smo ga opazili
že leta 2004, saj je bilo vloženih le 21 predlogov glede na 26 leta 2004 in 39 leta 2003. V
tem letu je predsednik Sodišča prve stopnje, ki odloča o predlogih za izdajo začasne odredbe, rešil trinajst zadev.
V tem poročilu bomo obravnavali presojo v nujnem primeru v zadevi Deloitte Business
Advisory proti Komisiji (199). V tej zadevi je Deloitte Business Advisory predlagal odložitev
izvršitve na eni strani odločbe Komisije o zavrnitvi ponudbe konzorcija, kateremu je pripadal, in na drugi strani odločbe o dodelitvi zadevnega trga tretji osebi. Razen prizadetosti
svojega ugleda je tožeča stranka navedla dejstvo, da v primeru razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb in v odsotnosti začasnih ukrepov v postopku razpisa ne bi mogla pridobiti
zadevnega trga in na njem izpolnjevati obveznosti, in da posledično od tega ne bi imela
določenih koristi prestiža, izkušenj in prihodkov.
Sodnik za izdajo začasne odredbe, ki je preveril, ali je tožeča stranka dokazala z zadostno
verjetnostjo, da bi utrpela hudo in nepovračljivo škodo, če ne bi bili odrejeni predlagani
začasni ukrepi, je menil, da je konzorcij, kateremu je pripadala tožeča stranka, izgubil možnost, da se mu dodeli trg, in s tem tudi različne finančne in druge koristi, ki bi lahko izhajale iz izvršitve pogodbe. Prvič, upoštevajoč datum predvidene izvršitve pogodbe, je bilo
malo verjetno, da bi Komisija lahko opravila nov postopek razpisa, s katerim bi obvarovala
možnost tožeče stranke, da bi ji bil dodeljen trg, na katerem bi izvrševala obveznosti. Drugič, glede možnosti, da bi bila domnevno utrpljena škoda tožeče stranke naknadno povrnjena, spis ni vseboval navedb, ki bi z zadostno stopnjo verjetnosti zagotavljale, da bi Komisija v primeru razglasitve ničnosti izpodbijanih odločb tožeči stranki povrnila škodo
neodvisno od predložitve odškodninske tožbe. Škoda tožeče stranke, ki je zajemala izgubo možnosti, da bi sklenila pogodbo, naj bi bila zelo težko določljiva in naj bi zaradi tega
predstavljala nepovračljivo škodo. Vendar tožeča stranka ni pravno zadostno dokazala, da
bi lahko imela od pridobitve trga v okviru postopka razpisa in izvrševanja obveznosti na
njem dovolj velike koristi. Ravnotežje prisotnih interesov se je vsekakor nagibalo v korist
neodreditve začasnih ukrepov, zato je sodnik za izdajo začasne odredbe predlog zavrnil.

(199)
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Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 20. deptembra 2005 v zadevi Deloitte Business Advisory
proti Komisiji, T‑195/05 R, še neobjavljen v ZOdl.

