
Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 28 listopada 2014 r. – Airport Handling przeciwko Komisji 
Europejskiej

(Sprawa T-688/14 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc państwa — Obowiązek odzyskania pomocy 
przyznanej przez publicznego operatora portu lotniczego na rzecz spółki zależnej, której powierzono 

zadanie świadczenia usług zarządzania — Postawienie tej spółki w stan likwidacji — Utworzenie nowej 
spółki, której powierzono zadanie świadczenia usług zarządzania — Decyzja Komisji o wszczęciu 
formalnego postępowania wyjaśniającego w dziedzinie pomocy państwa w celu zbadania tego, czy 

pomiędzy dwoma spółkami zachodzi ciągłość gospodarcza — Wniosek o zawieszenie wykonania — 
Oczywista niedopuszczalność skargi w postępowaniu głównym — Niedopuszczalność — Brak pilnego 

charakteru)

(2015/C 026/44)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Airport Handling SpA (Somma Lombardo, Włochy) (przedstawiciele: R. Cafari Panico i F. Scarpellini, 
adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: S. Noë i G. Conte, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych dotyczący w istocie zawieszenia wykonania decyzji Komisji 
C (2014) 4537 final z dnia 9 lipca 2014 r. o wszczęciu na podstawie art. 108 ust. 2 TFUE formalnego postępowania 
wyjaśniającego w przedmiocie utworzenia spółki Airport Handling [SA.21420 (2014/NN) – Włochy – Utworzenie Airport 
Handling].

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Wydane w sprawie T-688/14 R postanowienie z dnia 29 września 2014 r. zostaje uchylone.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Postanowienie sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych z dnia 
27 października 2014 r. – Diktyo Amyntikon Viomichanion Net przeciwko Komisji

(Sprawa T-703/14 R)

[Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Subwencje — Siódmy program ramowy w zakresie 
badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013) — Nota obciążeniowa skierowana do 

kontrahenta — Wniosek o zawieszenie wykonania — Sprawa niepodlegająca przyjęciu środków 
tymczasowych]

(2015/C 026/45)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE (Kaisariani, Grecja) (przedstawiciel: K. Damis, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i M. Konstantinidis, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania noty obciążeniowej skierowanej do skarżącej w ramach umowy w sprawie subwencji 
i wszelkich aktów powiązanych.
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