
Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone 

2) Efkon AG zostaje obciążony kosztami postępowania 

( 1 ) Dz.U. C 171 z 5.7.2008. 

Postanowienie Trybunału z dnia 25 marca 2009 r. — 
Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis przeciwko 

Komisji Wspólnot Europejskich 

(Sprawa C-159/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Nadużycie pozycji dominującej — Zarzut 
nadmiernych opłat stosowanych przez podmiot zarządzający 
międzynarodowym portem lotniczym w Atenach — Oddalenie 

skargi — Brak interesu wspólnotowego) 

(2009/C 205/26) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis 
(przedstawiciel: adwokat B. Lombart) 

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich 
(przedstawiciele: T. Christoforou, V. Di Bucci i F. Ronkes Ager
beek, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba) 
wydanego w dniu 16 stycznia 2008 r. w sprawie T-306/05 
Isabella Scippacercola i Ioannis Terezakis przeciwko Komisji, 
w którym Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji 
Komisji z dnia 2 maja 2005 r. o umorzeniu postępowania w 
sprawie skargi do Komisji wniesionej przez wnoszących odwo 
łanie, dotyczącej zarzucanego nadużycia pozycji dominującej 
przez międzynarodowy port lotniczy Ateny — Spata (Grecja), 
który nakłada na użytkowników nadmierne opłaty 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Isabella Scippacercola, Ioannis Terezakis zostają obciążeni kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 171 z 5.7.2008 r. 

Postanowienie Trybunału z dnia 19 maja 2009 r. — 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Amtsgericht Büdingen — Niemcy) — 

postępowanie karne przeciwko Guido Weberowi 

(Sprawa C-166/08) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 regulaminu — Dyrektywa 89/397/EWG — 
Urzędowa kontrola środków spożywczych — Prawo 
podmiotów podlegających kontroli do drugiej ekspertyzy — 

Pojęcie podmiotu podlegającego kontroli) 

(2009/C 205/27) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Amtsgericht Büdingen 

Strona w postępowaniu karnym przed sądem krajowym 

Guido Weber 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Amtsgericht Büdingen — Wykładnia art. 7 ust. 1 zdanie drugie 
dyrektywy 89/397/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie 
urzędowej kontroli środków spożywczych (Dz.U. L 186, s. 23) 
— Prawo podmiotów podlegających kontroli do drugiej eksper
tyzy w ramach urzędowej kontroli środków spożywczych — 
Uznanie za „podmiot podlegający kontroli” dystrybutora pono
szącego odpowiedzialność karną lub administracyjną za stan i 
etykietowanie środka spożywczego 

Sentencja 

Artykuł 7 ust. 1 zdanie drugie dyrektywy 89/397/EWG z dnia 14 
czerwca 1989 r. w sprawie urzędowej kontroli środków spożywczych 
należy interpretować w ten sposób, że za „podmiot podlegający 
kontroli” w rozumieniu tego przepisu powinna zostać uznana spółka, 
która dokonała importu, a następnie wprowadziła do obrotu produkt 
spożywczy, i której członek zarządu może na podstawie analizy próbek 
tego produktu pobranych w sklepie prowadzącym sprzedaż detaliczną 
zostać pociągnięty do odpowiedzialności za stan i etykietowanie tego 
produktu w postępowaniu administracyjnym lub karnym. 

( 1 ) Dz.U. C 183 z 19.7.2008.
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