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GERECHT VAN EERSTE AANLEG
Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 februari
2009 — Deutsche Post en DHL International/Commissie

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 28 januari
2009 — Centro Studi Manieri/Raad

(Zaak T-388/03) (1)

(Zaak T-125/06) (1)

(„Staatssteun — Beschikking van geen bezwaar — Beroep tot
nietigverklaring — Procesbevoegdheid — Ontvankelijkheid —
Ernstige moeilijkheden”)

(„Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbesteding van
volledig beheer van crèche — Besluit om beroep te doen op
diensten van bureau „Infrastructuur en logistiek” (OIB) en om
aanbesteding in te trekken”)

(2009/C 69/79)
(2009/C 69/80)
Procestaal: Duits
Procestaal: Italiaans

Partijen
Partijen
Verzoekende partijen: Deutsche Post AG (Bonn, Duitsland) en DHL
International (Diegem, België) (vertegenwoordigers: J. Sedemund
en T. Lübbig, advocaten)
Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen
(vertegenwoordigers: V. Kreuschitz en M. Niejahr, gemachtigden)

Verzoekende partij: Centro Studi Antonio Manieri Srl (Rome,
Italië) (vertegenwoordigers: C. Forte, M. Forte en G. Forte, advocaten)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: A. Vitro, P. Mahnic en M. Balta, gemachtigden)

Voorwerp
Voorwerp
Verzoek tot nietigverklaring van beschikking C(2003) 2508 def.
van de Commissie van 23 juli 2003 om na de vooronderzoeksprocedure van artikel 88, lid 3, EG geen bezwaar te maken
tegen verschillende maatregelen die de Belgische autoriteiten
hebben genomen ten gunste van De Post NV, het Belgische
openbare postbedrijf

Dictum
1) Beschikking C(2003) 2508 def. van de Commissie van 23 juli
2003 om na de vooronderzoeksprocedure van artikel 88, lid 3, EG
geen bezwaar te maken tegen verschillende maatregelen die de
Belgische autoriteiten hebben genomen ten gunste van De Post
NV, het Belgische openbare postbedrijf, wordt nietig verklaard.

In de eerste plaats een verzoek om nietigverklaring van het
besluit van de Raad waarvan kennis is gegeven bij brief van zijn
secretariaat-generaal van 16 januari 2006 en waarbij aanbesteding 2003/S 209-187862 voor het volledige beheer van een
crèche is ingetrokken, in de tweede plaats een verzoek om
nietigverklaring van de gunstige beoordeling van de offerte van
het bureau „Infrastructuur en logistiek” (OIB) voor het beheer
van dezelfde diensten, en in de derde plaats een verzoek om
schadevergoeding

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.

2) De Commissie zal haar eigen kosten dragen alsmede die van Deutsche Post AG en DHL International.

2) Centro Studi Antonio Manieri Srl wordt verwezen in haar eigen
kosten alsook in die van de Raad.

(1) PB C 35 van 7.2.2004.

(1) PB C 131 van 3.6.2006.

