
Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2011 r. — Pegler przeciwko 
Komisji 

(Sprawa T-386/06) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Sektor złączy miedzianych i ze stopów miedzi — Decyzja 
stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Możliwość przypi
sania zachowania noszącego znamiona naruszenia — 

Grzywny — Skutek odstraszający) 

(2011/C 145/35) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Pegler Ltd (Doncaster, Zjednoczone Królestwo) 
(przedstawiciele: R. Thompson, QC, i A. Collinson, solicitor) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Nijen
huis i V. Bottka, pełnomocnicy, wspierani przez S. Kinsellę i K. 
Daly’ego, solicitors) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Komisji 
C(2006) 4180 z dnia 20 września 2006 r. dotyczącej postępo
wania na mocy art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/F-1/38.121 — Złącza) oraz, tytułem ewen
tualnym, wniosek o obniżenie kwoty grzywny nałożonej na 
skarżącą w tej decyzji. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność art. 1 decyzji Komisji C(2006) 4180 z 
dnia 20 września 2006 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 
81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG (sprawa COMP/ 
F-1/38.121 — Złącza) w zakresie, w jakim wspomniany artykuł 
stanowi, że Pegler Ltd uczestniczyła w naruszeniu w okresie od 
dnia 31 grudnia 1988 r. do dnia 29 października 1993 r. 

2) Wysokość grzywny nałożonej w art. 2 lit. h) decyzji C(2006) 
4180, za której zapłatę solidarnie ponosi odpowiedzialność Pegler 
Ltd, ustala się na kwotę 3,4 mln EUR. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 20 z 27.1.2007 

Wyrok Sądu z dnia 31 marca 2011 r. — Grecja przeciwko 
Komisji 

(Sprawa T-214/07) ( 1 ) 

(EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finan
sowania wspólnotowego — Rośliny uprawne — Szczególne 
działania w odniesieniu do niektórych produktów rolnych na 

rzecz mniejszych wysp Morza Egejskiego) 

(2011/C 145/36) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: V. Konto
laimos i I. Chalkias, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: H. Tserepa- 
Lacombe, pełnomocnik, wspierany przez adwokata N. Koro
giannakis) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 
2007/243/WE z dnia 18 kwietnia 2007 r. wyłączającej z finan
sowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez 
państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. L 106, 
s. 55). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Republika Grecka zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 199 z 25.8.2007. 

Wyrok Sądu z dnia 31 marca 2011 r. — Włochy 
przeciwko EKES 

(Sprawa T-117/08) ( 1 ) 

(System językowy — Ogłoszenie o naborze na stanowisko 
sekretarza generalnego EKES — Publikacja w trzech językach 
urzędowych — Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze na 
stanowisko — Publikacja we wszystkich językach urzędowych 
— Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność — 
Artykuły 12 WE i 290 WE — Artykuł 12 WZIP — 

Rozporządzenie nr 1) 

(2011/C 145/37) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: R. Adam, 
pełnomocnik, wspierany przez P. Gentiliego, avvocato dello 
Stato)
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Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
(EKES) (przedstawiciele: początkowo M. Bermejo Garde, a 
następnie M. Arsène, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata 
A. Dal Ferrę) 

Interwenient popierający stronę skarżącą: Królestwo Hiszpanii 
(przedstawiciel: F. Díez Moreno, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, ogłoszenia nr 
73/07 o naborze na stanowisko sekretarza generalnego w sekre
tariacie EKES, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. w wersji angielskiej, 
francuskiej i niemieckiej (Dz.U. C 316 A, s. 1), a po drugie, 
sprostowania do tego ogłoszenia o naborze na stanowisko, 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 
dnia 30 stycznia 2008 r. w wersji angielskiej, francuskiej i 
niemieckiej (Dz.U. C 25 A, s. 19). 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność ogłoszenia nr 73/07 o naborze na 
stanowisko sekretarza generalnego w sekretariacie Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES), opublikowanego w 
dniu 28 grudnia 2007 r., w brzmieniu po sprostowaniu z dnia 
30 stycznia 2008 r. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 116 z 9.5.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 24 marca 2011 r. — Freistaat Sachsen i 
in. przeciwko Komisji 

(Sprawy połączone T-443/08 i T-455/08) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — Pomoc na rzecz portu lotniczego Lipsk/ 
Halle — Finansowanie inwestycji związanych z budową 
nowego południowego pasa startowego — Decyzja uznająca 
pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem — Skarga o stwier
dzenie nieważności — Brak interesu prawnego — Niedopusz
czalność — Pojęcie przedsiębiorstwa — Pojęcie działalności 

gospodarczej — Infrastruktura lotniskowa) 

(2011/C 145/38) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Freistaat Sachsen (Niemcy) i Land Sachsen- 
Anhalt (Niemcy) (przedstawiciel: U. Soltész, adwokat) (sprawa 
T-443/08); Mitteldeutsche Flughafen AG (Lipsk, Niemcy) i Flug
hafen Leipzig-Halle GmbH (Lipsk) (przedstawiciel: M. Núñez- 
Müller, adwokat) (sprawa T-455/08) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Gross, 
B. Martenczuk i E. Righini, pełnomocnicy) 

Interwenientci popierający stronę skarżącą: Republika Federalna 
Niemiec (przedstawiciele: M. Lumma i B. Klein, pełnomocnicy); 

i Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) 
(przedstawiciel: L. Giesberts, adwokat) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności części decyzji Komisji 
2008/948/WE z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie środków 
przyjętych przez Niemcy na rzecz firmy DHL i portu lotniczego 
Lipsk/Halle (Dz.U. L 346, s. 1). 

Sentencja 

1) Sprawy T-443/08 i T-455/08 zostają połączone w celu wydania 
wyroku. 

2) Skarga w sprawie T-443/08 zostaje odrzucona jako niedopusz
czalna. 

3) Stwierdza się nieważność art. 1 decyzji Komisji 2008/948/WE z 
dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie środków przyjętych przez Niemcy 
na rzecz firmy DHL i portu lotniczego Lipsk/Halle w zakresie, w 
jakim ustalono w nim na kwotę 350 mln EUR wysokość pomocy 
państwa, jaką Republika Federalna Niemiec zamierza przyznać na 
rzecz portu lotniczego Lipsk/Halle w celu budowy nowego połu
dniowego pasa startowego i związanej z nim infrastruktury lotni
skowej. 

4) W pozostałym zakresie skarga w sprawie T-455/08 zostaje odda
lona. 

5) Freistaat Sachsen i Land Sachsen-Anhalt zostają obciążone włas
nymi kosztami postępowania oraz kosztami poniesionymi przez 
Komisję w sprawie T-443/08. 

6) Mitteldeutsche Flughafen AG i Flughafen Leipzig-Halle GmbH 
zostają obciążone własnymi kosztami. 

7) Komisja zostaje obciążona własnymi kosztami poniesionymi w 
sprawie T-455/08. 

8) Republika Federalna Niemiec i Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Verkehrsflughäfen eV (ADV) ponoszą własne koszty w sprawach 
T-443/08 i T-455/08. 

( 1 ) Dz.U. C 237 z 20.12.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 29 marca 2011 r. — Portugalia 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-33/09) ( 1 ) 

(Niewykonanie wyroku Trybunału stwierdzającego uchybienie 
zobowiązaniom państwa członkowskiego — Okresowa kara 
pieniężna — Żądanie zapłaty — Uchylenie spornych 

przepisów) 

(2011/C 145/39) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Portugalska (przedstawiciele: L. Inez 
Fernandes i J. A. de Oliveira, pełnomocnicy)
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