
Wyrok Sądu z dnia 21 stycznia 2015 r. – easyJet Airline/Komisja

(Sprawa T-355/13) (1)

[Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Rynek usług lotniskowych — Decyzja w sprawie 
odrzucenia skargi do Komisji — Artykuł 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 — Rozpoznanie sprawy 
przez organ ochrony konkurencji państwa członkowskiego — Oddalenie skargi do Komisji ze względów 
dotyczących kolejności rozpatrywanych spraw — Decyzja organu ochrony konkurencji zawierająca wnioski 
w zakresie prawa konkurencji wynikające z dochodzenia prowadzonego w odniesieniu do podlegających 

zastosowaniu w danym sektorze przepisów krajowych — Obowiązek uzasadnienia]

(2015/C 073/32)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: easyJet Airline Co. Ltd (Luton, Zjednoczone Królestwo, przedstawiciele: M. Werner i R. Marian, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Biolan i F. Ronkes Agerbeek, pełnomocnicy)

Interwenient na poparcie żądań strony pozwanej: Luchthaven Schiphol NV (Schiphol, Niderlandy) (przedstawiciele: J. de Pree, 
G. Hakopian i S. Molin, adwokaci)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2013) 2727 final z dnia 3 maja 2013 r. odrzucającej wniesioną przez 
skarżącą przeciwko Luchthaven Schiphol skargę dotyczącą rzekomego antykonkurencyjnego zachowania na rynku usług 
lotniskowych (sprawa COMP/39.869 – easyJet/Schiphol)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) easyJet Airline Co. Ltd zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 260 z 7.9.2013.

Wyrok Sądu z dnia 21 stycznia 2015 r. – Schwerdt/OHIM – Iberamigo (cat & clean)

(Sprawa T-587/13) (1)

[Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego 
wspólnotowego znaku towarowego cat & clean — Wcześniejszy hiszpański słowny znak towarowy CLEAN 

CAT — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — 
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Przeszkody w swobodnym przepływie 

towarów — Artykuł 34 TFUE — Artykuł 16 karty praw podstawowych]

(2015/C 073/33)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Miriam Schwerdt (Porta-Westfalica, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat K. Kruse)
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