
Rendelkező rész 

1. Az EK 43. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az a 
tagállami szabályozás, amely a szerencsejátékok szerencsejáték-léte
sítményekben történő működtetését kizárólag az e tagállamban 
székhellyel rendelkező gazdasági szereplők számára tartja fenn. 

2. Az EK 43. cikkből és az EK 49. cikkből eredő átláthatósági 
kötelezettség, valamint az egyenlő bánásmód és az állampolgárság 
alapján történő hátrányos megkülönböztetés tilalmának elvével 
ellentétes valamely tagállam területén a szerencsejáték-létesítmények 
működtetésére vonatkozó összes koncesszió bármiféle versenyeztetés 
nélkül történő megadása. 

( 1 ) HL C 116., 2008.5.9. 
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Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Fellebbező: az Európai Bizottság (képviselők: V. Kreuschitz, J. Flett 
és B. Martenczuk meghatalmazottak) 

A többi fél az eljárásban: Deutsche Post AG (képviselő: J. Sede
mund Rechtsanwalt), Bundesverband Internationaler Express- 
und Kurierdienste eV (képviselő: R. Wojtek Rechtsanwalt), UPS 
Europe SA (képviselő: E. Henny advocaat), Németországi 
Szövetségi Köztársaság (képviselők: M. Lumma és B. Klein 
meghatalmazottak) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (kibővített harmadik tanács) T-266/02. sz., 
Deutsche Post kontra Bizottság ügyben 2008. július 1-jén 
hozott azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az 
Elsőfokú Bíróság megsemmisítette a Németországi Szövetségi 
Köztársaság által a Deutsche Post AG javára hozott intézkedé
sekről szóló, 2002. június 19-i 2002/753/EK bizottsági hatá
rozatot (HL L 247., 27. o.), amely a támogatást a közös piaccal 
összeegyeztethetetlennek nyilvánította, és elrendelte annak 
visszatéríttetését — A háztól házig való csomagszállítási 
ágazatban folytatott veszteséges értékesítés politikájából eredő 
többletköltségek ellentételezése — Az EK 86. cikk (2) bekezdé
sének és a 87. cikk (1) bekezdésének, az EK 230. cikknek, 
valamint a Bíróság alapokmánya 36. cikkének megsértése — 
A megtámadott határozat alapjául szolgáló bizottsági érvelés 
konkrét hibájának megállapítása nélküli megsemmisítés — A 
Bizottság által a jogellenes támogatás fennállásának megállapítá
sához alkalmazott módszer állítólagos jogellenességére vonat
kozó indokolás hiánya 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést és a csatlakozó fellebbezéseket elutasítja. 

2. Az Európai Közösségek Bizottsága maga viseli saját költségeit, 
valamint köteles viselni a Deutsche Post AG-nek a jelen fellebbe
zéssel összefüggésben felmerült költségeit is. 

3. A Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV és 
a UPS Europe SA maga viseli a fellebbezéssel összefüggésben 
felmerült saját költségeit. 

4. A Deutsche Post AG, a Bundesverband Internationaler Express- 
und Kurierdienste eV és a UPS Europe SA maga viseli a csatla
kozó fellebbezésekkel összefüggésben felmerült saját költségeit. 

5. A Németországi Szövetségi Köztársaság maga viseli saját 
költségeit. 

( 1 ) HL C 301., 2008.11.22.
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