
Wyrok Sądu z dnia 10 grudnia 2010 r. — Ryanair 
przeciwko Komisji 

(Sprawy połączone od T-494/08 do T-500/08 i T-509/08) ( 1 ) 

(Dostęp do dokumentów — Rozporządzenie nr 1049/2001 — 
Dokumenty dotyczące postępowań kontrolnych w sprawie 
pomocy państwa — Dorozumiana odmowa dostępu — 
Wyraźna odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony 
celu kontroli, dochodzenia czy audytu — Obowiązek doko

nania konkretnej analizy każdego dokumentu) 

(2011/C 30/63) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Ryanair Ltd (Dublin, Irlandia) (przedstawiciele: 
adwokaci E. Vahida i I.-G. Metaxas-Maragkidis) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. O’Reilly 
i P. Costa de Oliveira, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianych decyzji 
Komisji odmawiających udzielenia skarżącej dostępu do 
pewnych dokumentów dotyczących postępowań kontrolnych 
w sprawie pomocy państwa, która miała być przyznana przez 
podmioty zarządzające portami lotniczymi w Aarhus (Dania) 
(sprawa T-494/08), w Alghero (Włochy) (sprawa T-495/08), w 
Berlinie-Schönefeld (Niemcy) (sprawa T-496/08), we Frank
furcie-Hahn (Niemcy) (sprawa T-497/08), w Lubece-Blankensee 
(Niemcy) (sprawa T-498/08), w Pau-Béarn (Francja) (sprawa 
T-499/08), w Tampere-Pirkkala (Finlandia) (sprawa T-500/08) 
i w Bratysławie (Słowacja) (sprawa T-509/08), a także, tytułem 
żądania ewentualnego, stwierdzenia nieważności późniejszych 
wyraźnych decyzji odmawiających dostępu do wymienionych 
dokumentów. 

Sentencja 

1) Sprawy T-494/08, T-495/08, T-496/08, T-497/08, 
T-498/08, T-499/08, T-500/08 i T-509/08 zostają połączone 
w celu wydania niniejszego wyroku. 

2) Skargi w sprawach T-494/08, T-495/08, T-499/08, T-500/08 
i T-509/08 są niedopuszczalne w zakresie, w jakim zostały wnie
sione przeciw dorozumianym decyzjom odmawiającym dostępu do 
dokumentów. 

3) Umarza się postępowania w sprawach T-496/08, T-497/08 i 
T-498/08 w zakresie, w jakim zostały wniesione przeciw dorozu
mianym decyzjom odmawiającym dostępu do dokumentów. 

4) Skargi zostają oddalone w pozostałym zakresie. 

5) Ryanair Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania w sprawach 
T-494/08, T-495/08, T-499/08, T-500/08 i T-509/08. 

6) Komisja Europejska pokryje własne koszty a także koszty ponie
sione przez Ryanair Ltd w sprawach T-496/08, T-497/08 i 
T-498/08. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 7.2.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2010 r. — Komisja 
przeciwko Strack 

(Sprawa T-526/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Odwołanie wzajemne — Służba publiczna — 
Urzędnicy — Nabór — Ogłoszenie o wakacie — Odrzucenie 
kandydatury — Powołanie na stanowisko szefa wydziału — 
Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — 

Interes prawny — Skarga o odszkodowanie — Krzywda) 

(2011/C 30/64) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. 
Krämer i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 25 września wydanego w sprawie F-44/05 Strack 
przeciwko Komisji (dotychczas niepublikowanego w Zbiorze) 
zmierzające do uchylenia w części tego wyroku. 

Sentencja 

1) Punkty 1, 2, 3, 5 i 6 sentencji wyroku Sądu do spraw Służby 
Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 25 września 
2008 r. wydanego w sprawie F-44/05 Strack przeciwko Komisji 
zostają uchylone. 

2) W pozostałym zakresie odwołanie wzajemne zostaje oddalone. 

3) Sprawa zostaje przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej do 
ponownego rozpoznania w celu wydania rozstrzygnięcia w przed
miocie żądania stwierdzenia nieważności decyzji o powołaniu pana 
A na stanowisko szefa wydziału „Zaproszenia do składania ofert” 
Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich i decyzji o 
odrzuceniu kandydatury Guido Stracka na to samo stanowisko, w 
przedmiocie żądania zadośćuczynienia za krzywdę jakoby doznaną 
przez G. Stracka, którego wysokość miałaby zostać określona na 
kwotę 2 000 EUR oraz w przedmiocie kosztów. 

4) Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów zostaje odroczone do czasu 
wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U C 44 z 21.2.2009.
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