
SĄD 

Wyrok Sądu z dnia 19 maja 2011 r. — Ryanair przeciwko 
Komisji 

(Sprawa T-423/07) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — Konkurencja — Nadużycie pozycji domi
nującej — Sektor lotniczy — Wyłączność na korzystanie z 
terminalu 2 w porcie lotniczym w Monachium — Skarga na 
bezczynność — Zajęcie stanowiska przez Komisję — 
Umorzenie postępowania — Obowiązek działania — Brak) 

(2011/C 194/16) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Ryanair Ltd (Dublin, Irlandia) (przedstawiciel: 
adwokat E. Vahida) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Flynn, S. 
Noë i E. Righini, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga na bezczynność Komisji, zmierzająca do stwierdzenia, że 
instytucja ta bezprawnie zaniechała zajęcia stanowiska w przed
miocie skargi do Komisji wniesionej przez skarżącą, dotyczącej 
po pierwsze, pomocy przyznanej rzekomo przez Republikę 
Federalną Niemiec Lufthansie i jej partnerom ze Star Alliance 
w formie wyłączności na korzystanie z terminalu 2 w porcie 
lotniczym w Monachium (Niemcy), a po drugie, domniemywa
nego nadużycia pozycji dominującej przez port lotniczy w 
Monachium. 

Sentencja 

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie żądania stwierdzenia 
bezczynności przedstawionego przez Ryanair Ltd w odniesieniu 
do domniemywanej pomocy państwa na rzecz Lufthansy. 

2) Żądanie stwierdzenia bezczynności przedstawione przez Ryanair w 
odniesieniu do domniemywanej pomocy państwa na rzecz part
nerów Lufthansy ze Star Alliance zostaje oddalone. 

3) Żądanie stwierdzenia bezczynności przedstawione przez Ryanair w 
odniesieniu do domniemywanego nadużycia pozycji dominującej 
zostaje oddalone. 

4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów 
poniesionych przez Ryanair. 

5) Ryanair pokrywa połowę własnych kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 8 z 12.1.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 18 maja 2011 r. — IIC-Intersport 
International przeciwko OHIM — McKenzie (McKENZIE) 

(Sprawa T-502/07) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego McKENZIE — Wcześniejsze, graficzny i słowny, 
wspólnotowe znaki towarowe McKINLEY — Względna 
podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wpro
wadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 
(WE) nr 40/94) (obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 

(WE) nr 207/2009)) 

(2011/C 194/17) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: IIC-Intersport International Corporation GmbH 
(Ostermundigen, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat P. Stein
hauser) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: A. 
Folliard-Monguiral i D. Botis, pełnomocnicy) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: The McKenzie Corp. Ltd (Ponteland 
Village, Newcastle Upon Tyne, Zjednoczone Królestwo) (przed
stawiciele: D. Alexander, QC, R. Kempner i O.M. Delafaille, 
solicitors) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 
października 2007 r. (sprawa R 1425/2006-2) dotyczącą postę
powania w sprawie sprzeciwu między The McKenzie Corpora
tion Ltd a IIC — Intersport International Corp. GmbH. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) IIC-Intersport International Corp. GmbH zostaje obciążona kosz
tami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 51 z 23.2.2008.
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