
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 lutego 2009 r. —
Deutsche Post i DHL International przeciwko Komisji

(Sprawa T-388/03) (1)

(Pomoc państwa — Decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń —
Skarga o stwierdzenie nieważności — Legitymacja procesowa

— Dopuszczalność — Poważne trudności)

(2009/C 69/79)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Deutsche Post AG (Bonn, Niemcy) i DHL
International (Diegem, Belgia) (przedstawiciele: J. Sedemund
i T. Lübbig, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
V. Kreuschitz i M. Niejahr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji
C(2003) 2508 wersja ostateczna z dnia 23 lipca 2003 r.
o niewnoszeniu zastrzeżeń, po przeprowadzeniu wstępnego
postępowania wyjaśniającego przewidzianego w art. 88
ust. 3 WE, wobec kilku środków przyjętych przez władze belgij-
skie na rzecz La Poste SA, belgijskiego przedsiębiorstwa publicz-
nego zajmującego się świadczeniem usług pocztowych.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2003) 2508 wersja
ostateczna z dnia 23 lipca 2003 r. o niewnoszeniu zastrzeżeń, po
przeprowadzeniu wstępnego postępowania wyjaśniającego przewi-
dzianego w art. 88 ust. 3 WE, wobec kilku środków przyjętych
przez władze belgijskie na rzecz La Poste SA, belgijskiego przedsię-
biorstwa publicznego zajmującego się świadczeniem usług
pocztowych.

2) Komisja pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez
Deutsche Post AG i DHL International.

(1) Dz.U. C 35 z 7.2.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 stycznia 2009 r.
— Centro Studi Manieri przeciwko Radzie

(Sprawa T-125/06) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi — Przetarg dotyczący
pełnego zarządzania żłobkiem — Decyzja o skorzystaniu z
usług Urzędu Infrastruktury i Logistyki (OIB) i o odstąpieniu

od przetargu)

(2009/C 69/80)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Centro Studi Manieri Srl (Rzym, Włochy) (przed-
stawiciele: C. Forte, M. Forte, G. Forte, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Vitro,
P. Mahnič, M. Balta, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Rady,
ogłoszonej w piśmie sekretariatu generalnego z dnia 16 stycznia
2006 r., w sprawie odstąpienia od przetargu 2003/S
209-187862 na pełne zarządzanie żłobkiem, po drugie,
wniosek o stwierdzenie nieważności pozytywnej oceny propo-
zycji Urzędu Infrastruktury i Logistyki (OIB) dotyczącej zarzą-
dzania tymi samymi usługami oraz, po trzecie, wniosek o
odszkodowanie.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Centro Studi Antonio Manieri Srl pokrywa swoje własne koszty
oraz koszty poniesione przez Radę.

(1) Dz.U. C 131 z 3.6.2006.
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