
— obciążenie Komisji kosztami niniejszego postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W roku 2003 gmina Nijmegen wybudowała w Goffertpark, 
koło stadionu piłki nożnej Goffert Stadion, wielofunkcyjny 
kompleks sportowy De Eendracht. Zarówno Goffert Stadion, 
jak i De Eendracht są wynajmowane przez zawodowy klub 
piłki nożnej w Nijmengen. W umowie najmu dotyczącej De 
Eendracht uzgodniono m.in. opcję wykupu De Eendracht 
przez NEC. 

W połowie roku 2009 gmina stworzyła plan przekształcenia 
znacznej części Goffertpark w obiekt sportowy najwyższej 
klasy oraz obiekt innowacyjny (Topsport- en Innovatiepark, 
TIP). Wyraźnym celem tego przedsięwzięcia było aby TIP 
objął istniejący (aczkolwiek mający ulec powiększeniu) Goffert 
Stadion oraz De Eendracht. 

W 2008 r. i 2009 r. NEC poinformowała gminę, ze pragnie 
skorzystać z opcji wykupu De Eendracht od gminy. Zamiar ten 
krzyżował plany gminy dotyczące TIP. Wydawało się, że NEC 
była skłonna do odstąpienia od prawa do wykupu De Eendracht 
za opłatą. W oparciu o niezależną ocenę kwota wykupu tego 
prawa została określona na 2,22 mln EUR. Gmina zapłaciła te 
kwotę na rzecz NEC. 

Decyzją z dnia 6 marca 2013 r. Komisja postanowiła wszcząć 
postępowanie na podstawie art. 108 ust. 2 TFUE, przy czym 
wykup opcji wykupu De Eendracht przez gminę został uznany 
za pomoc państwa w rozumieniu art. 7 ust. 1 TFUE. Gmina 
zakwestionowała tę decyzję. 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi trzy zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia zasady równego 
taktowania oraz zasady pewności prawa z powodu nieuza
sadnionego niewzięcia pod uwagę w ramach oceny opcji 
wykupu De Eendracht zastosowania przez gminę komuni
katu Komisji dotyczącego sprzedaży gruntów ( 1 ). 

2) Zarzut drugi dotyczący wykroczenia przez Komisję poza 
zakres przysługujących jej kompetencji, prezentowania 
niewłaściwego poglądu prawnego, oczywistego błędu w 
ocenie lub naruszenia obowiązku uzasadnienia poprzez 
stwierdzenie, że wykup opcji wykupu De Eendracht stanowi 
pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a przy
najmniej, że istnieje dostateczna podstawa dla uzasadnienia 
wszczęcia formalnej procedury na podstawie art. 108 ust. 2 
TFUE. 

3) Zarzut trzeci dotyczący przekroczenia stosownego terminu 
na wszczęcia formalnej procedury oraz naruszenia zasady 
pewności prawa, przepisów proceduralnych lub niewłaści
wego zastosowania prawa. 

( 1 ) Komunikat Komisji w sprawie elementów pomocy państwa w sprze
daży gruntów i budynków przez władze publiczne (Dz.U. C 209, 
s. 3) 
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Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2013) 1106 
wersja ostateczna z dnia 27 lutego 2013 uznającej koncen
trację za niezgodną ze wspólnym rynkiem i porozumieniem 
EOG (sprawa nr COMP/M.6663 — Ryanair/Aer Lingus III); 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi jeden zarzut, twier
dząc, że Komisja błędnie uznała i nie wykazała w wystarczający 
pod względem prawnym sposób tego, iż zaplanowana koncen
tracja po zmianach zaproponowanych przez skarżącą w postaci 
zobowiązań w znaczący sposób przeszkodzi skutecznej konku
rencji na wspólnym rynku. Skarżąca twierdzi również, że 
Komisja naruszyła zasady proporcjonalności i dobrej admini
stracji, a także obowiązek uzasadnienia. 

Na poparcie tej skargi skarżąca podnosi, że Komisja dopuściła 
się oczywistych błędów w ocenie i naruszyła ww. zasady w 
odniesieniu do a) zobowiązań w przedmiocie zbycia na rzecz 
Flybe Group plc działalności Aer Lingus dotyczącej 43 pokry
wających się tras; b) zobowiązań dotyczących tras Dublin- 
Londyn, Cork-Londyn i Shannon-Londyn; c) zobowiązań w 
przedmiocie działalności Aer Arann’s dotyczącej 43 pokrywają
cych się tras, na których miałaby prowadzić działalność 
Flybe oraz d) zobowiązań dotyczących tras, o odniesieniu do 
których Komisja stwierdziła ewentualne problemy w zakresie 
konkurencji.
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