
Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2017/1861 z dnia 29 lipca 2016 r. 
w sprawie pomocy państwa SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – wdrożonej przez Włochy – Rekompensata 
dla portów lotniczych na Sardynii z tytułu obowiązków świadczenia usługi publicznej (UOIG) (Dz.U. 2017, L 268, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Germanwings GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 412 z 4.12.2017.

Wyrok Sądu z dnia 13 maja 2020 r. – easyJet Airline/Komisja

(Sprawa T-8/18) (1)

[Pomoc państwa – Sektor lotniczy – Pomoc przyznana przez Włochy na rzecz portów lotniczych na 
Sardynii – Decyzja uznająca pomoc za częściowo zgodną i za częściowo niezgodną z rynkiem 

wewnętrznym – Możliwość przypisania pomocy państwu – Beneficjenci – Korzyść dla przedsiębiorstw 
lotniczych będących kontrahentami – Zasada podmiotu prywatnego działającego w warunkach gospodarki 
rynkowej – Wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi – Naruszenie konkurencji – 

Odzyskanie – Uzasadnione oczekiwania – Obowiązek uzasadnienia]

(2020/C 215/32)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: easyJet Airline Co. Ltd (Luton, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: P. Willis, solicitor, i J. Rivas Andrés, 
avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Armati i S. Noë, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2017/1861 z dnia 29 lipca 2016 r. 
w sprawie pomocy państwa SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) – wdrożonej przez Włochy – Rekompensata 
dla portów lotniczych na Sardynii z tytułu obowiązków świadczenia usługi publicznej (UOIG) (Dz.U. 2017, L 268, s. 1).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) easyJet Airline Co. Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 94 z 12.3.2018.
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