
Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji SG-Greffe (2005) D/
201832 z dnia 18 kwietnia 2005 r. oddalającej złożoną do
Komisji skargę dotyczącą rzekomego naruszenia art. 81 WE i
82 WE przez greckie organizacje zbiorowego zarządzania
prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w dziedzinie
muzyki.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias
AE zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 205 z 20.8.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 lipca 2007 r. —
Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji

(Sprawa T-250/05) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura
przetargowa — Świadczenie usług w zakresie gromadzenia,
wytwarzania i rozpowszechniania publikacji elektronicznych, a
w szczególności suplementu do Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej — Odrzucenie oferty jednego z oferentów —
Równość traktowania — obowiązek uzasadnienia — Brak

oczywistego błędu w ocenie)

(2007/C 199/66)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja)
(przedstawiciel: N. Korogiannakis, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Wilderspin i M. Šimerdová, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich z dnia 15 kwietnia 2005 r. mocą której
nie wybrał on oferty skarżącej złożonej w ramach procedury
przetargowej ogłoszonej w dniu 19 listopada 2004 r. (Dz.U.
2004, S 226), na świadczenie usług związanych z gromadze-
niem, wytwarzaniem i rozpowszechnianiem publikacji elektro-
nicznych, a w szczególności suplementu do Dziennika Urzędo-
wego Unii Europejskiej oraz decyzji o udzieleniu zamówienia
innemu oferentowi

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion
Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 217 z 3.9.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 lipca 2007 r. —
Komisja przeciwko Alexiadou

(Sprawa T-312/05) (1)

(Klauzula arbitrażowa — Umowa dotycząca projektu rozwoju
technologii w zakresie produkcji nieprzepuszalnych skór —

Zwrot zaliczki — Odsetki — Postępowanie zaoczne)

(2007/C 199/67)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele
D. Triantafyllou, pełnomocnik, wspierany przez adwokata
D. Nikopoulosa)

Strona pozwana: Efrosyni Alexiadou (Tessaloniki, Grecja)

Przedmiot sprawy

Skarga wniesiona przez Komisję na mocy art. 238 WE w celu
uzyskania zwrotu zaliczki, którą przyznała pozwanej w ramach
umowy dotyczącej projektu rozwoju technologii przeznaczonej
do produkcji nieprzepuszczalnych skór (umowa G1ST-CT-2002-
50227).

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja poniesie swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 271 z 29.10.2005.
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