
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)

PL C 145/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.5.2011


