
Przedmiot

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta
izba) z dnia 5 września 2006 r. w sprawie T-242/05 AEPI prze-
ciwko Komisji — Niedopuszczalność żądania stwierdzenia
nieważności decyzji Komisji odmawiającej wszczęcia postępo-
wania w sprawie stwierdzenia uchybienia zobowiązaniom
państwa członkowskiego przeciwko Republice Greckiej

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone.

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

(1) Dz.U. C 356 z 30.12.2006.

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 4 paździer-
nika 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie
prejudycjalnym złożony przez Consiglio di Stato —

Włochy) — Consorzio Elisoccorso San Raffaele przeciwko
Elilombarda s.r.l., Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda

Ca' Granda di Milano

(Sprawa C-492/06) (1)

(Zamówienia publiczne — Dyrektywa 89/665/EWG — Proce-
dura odwoławcza w zakresie udzielania zamówień publicznych
— Osoby, którym powinny być dostępne procedury odwoła-
wcze — Spółka powołana dla osiągnięcia określonego celu
(konsorcjum) będąca oferentem — Prawo każdego członka

konsorcjum do wnoszenia indywidualnej skargi)

(2007/C 297/33)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Consiglio di Stato

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Consorzio Elisoccorso San Raffaele

Strona pozwana: Elilombarda s.r.l., Azienda Ospedaliera Ospedale
Niguarda Ca' Granda di Milano

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Consiglio di Stato — Wykładnia art. 1 dyrektywy Rady
89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych

odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w
zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty
budowlane (Dz.U. L 395, str. 33) — Orzecznictwo krajowe
uznające istnienie uprawnienia do indywidualnego wniesienia
odwołania od decyzji udzielenia zamówienia przez zaledwie
jednego z członków konsorcjum będącego oferentem

Sentencja

Wykładni art. 1 dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia
1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoła-
wczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i
roboty budowlane zmienionej dyrektywą Rady 92/50/EWG z dnia
18 czerwca 1992 r. należy dokonywać w ten sposób, że przepis ten nie
sprzeciwia się temu, aby zgodnie z prawem krajowym, jeden z członków
spółki powołanej dla osiągnięcia określonego celu (konsorcjum), niepo-
siadającej osobowości prawnej, która uczestniczyła jako taka w postępo-
waniu udzielenia zamówienia publicznego i nie uzyskała tego zamó-
wienia, mógł indywidualnie wnieść skargę na decyzję o udzieleniu tego
zamówienia.

(1) Dz. U. C 20 z 27.1.2007.

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożony przez Court of Appeal (Civil Division) (England
and Wales) w dniu 13 września 2007 r. — Meletis
Apostolides przeciwko David Charles Orams, Linda

Elizabeth Orams

(Sprawa C-420/07)

(2007/C 297/34)

Język postępowania: angielski

Sąd krajowy

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Meletis Apostolides.

Strona pozwana: David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams.

Pytania prejudycjalne

1) W niniejszym pytaniu:

— pojęcie „obszar kontrolowany przez rząd” oznacza
obszar Republiki Cypru, nad którym rząd Republiki
Cypru sprawuje rzeczywistą kontrolę; oraz
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