
Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z 
dnia 12 września 2007 r. w sprawie T-348/03 Koninklijke 
Friesland Foods NV (dawniej Friesland Coberco Dairy Foods 
Holding NV) przeciwko Komisji, w którym Sąd stwierdził 
nieważność art. 2 decyzji Komisji 2003/515/WE z dnia 17 
lutego 2003 r. w sprawie systemu pomocy wprowadzonego 
przez Niderlandy na rzecz przedsiębiorstw prowadzących 
międzynarodową działalność finansową (Dz.U. L 180, s. 52), 
w zakresie w jakim wyłącza on z systemu przejściowego 
podmioty, które do dnia 11 lipca 2001 r. złożyły do nider
landzkiej administracji skarbowej wniosek o zastosowanie 
wspomnianego systemu pomocy, ale wniosek ten nie był 
jeszcze w tym dniu rozpatrzony. 

Sentencja 

1) Wyrok Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 12 
września 2007 r. w sprawie T-348/03 Koninklijke Friesland 
Foods przeciwko Komisji zostaje uchylony. 

2) Sprawa zostaje przekazana Sądowi Pierwszej Instancji Wspólnot 
Europejskich do ponownego rozpoznania. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 9.2.2008. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 17 września 2009 
r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko MTU 

Friedrichshafen GmbH 

(Sprawa C-520/07 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Pomoc na restrukturyzację — Decyzja naka
zująca odzyskanie pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem — 
Artykuł 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 — 

Odpowiedzialność solidarna) 

(2009/C 267/23) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta
wiciele: K. Gross i B. Martenczuk, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: MTU Friedrichshafen GmbH (przed
stawiciele: Th. Lübbig i M. le Bell, Rechtsanwälte) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba w 
składzie powiększonym) wydanego w dniu 12 września 2007 r. 

w sprawie T-196/02 MTU Friedrichshafen przeciwko Komisji, w 
którym Sąd stwierdził nieważność art. 3 ust. 2 decyzji Komisji 
2002/898/WE z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie pomocy 
państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz SKL Motoren und 
Systembautechnik GmbH, w zakresie w jakim przepis ten naka
zuje MTU Friedrichshafen GmbH solidarny zwrot kwoty w 
wysokości 2,71 mln EUR — Granice i przesłanki zastosowania 
art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 
22 marca 1999 r., upoważniającego Komisję do wydania osta
tecznej decyzji stwierdzającej niezgodność pomocy ze 
wspólnym rynkiem na podstawie dostępnych informacji, gdy 
odnośne państwo członkowskie nie zastosowało się do nakazu 
udzielenia informacji 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami 

( 1 ) Dz.U. C 22 z 26.1.2008 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 września 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia — Włochy) — Sea s.r.l. przeciwko Comune di 

Ponte Nossa 

(Sprawa C-573/07) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne — Procedury udzielania zamówień — 
Zamówienie dotyczące usług polegających na odbiorze, trans
porcie i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych — Udzie
lenie zamówienia bez przetargu — Udzielenie zamówienia 
spółce akcyjnej, której kapitał akcyjny należy w całości do 
podmiotów publicznych, lecz której statut przewiduje możli

wość udziału kapitału prywatnego) 

(2009/C 267/24) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Sea s.r.l. 

Strona pozwana: Comune di Ponte Nossa 

Przy udziale: Servizi Tecnologici Comuni — Se.T.Co. SpA
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