
Zarzuty i główne argumenty

Wyrokiem z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie T-144/02 Richard
J. Eagle i in. przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowanym
w Zbiorze, Sąd Pierwszej Instancji nakazał Komisji zapłatę na
rzecz skarżącego odszkodowanie w określonej kwocie.

W dniu 16 listopada 2007 r. Komisja zapłaciła zmniejszoną
kwotę, potrąciwszy kwotę 36 551,58 EUR. Skarżący kwestio-
nuje decyzję Komisji o zmniejszeniu należnych na jego rzecz
sum o tę kwotę.

Na poparcie swojej skargi skarżący podnosi, że wydając zaska-
rżoną decyzję, Komisja naruszyła prawo, bowiem stanowiła ona
niezgodne z prawem nadużycie przepisów postępowania, wobec
tego, iż Komisja wycofała żądanie potrącenia podczas postępo-
wania przez Sądem, a zatem nie mogła jednostronnie dokonać
go później.

Skarżący twierdzi następnie, że zaskarżona decyzja była
sprzeczna z wiążącymi, uzasadnionymi oczekiwaniami skarżą-
cego co do tego, że Komisja zaakceptowała podane przez niego
liczby w związku z wydanym następnie orzeczeniem Sądu.

Wreszcie skarżący twierdzi, że noty obciążeniowe, na których
opierała się zaskarżona decyzja nie stanowiły właściwej
podstawy prawnej wydania decyzji oraz że decyzja opierała się
na w zasadniczy sposób błędnych obliczeniach w zakresie
żądania odsetkowego.

Skarga wniesiona w dniu 22 stycznia 2007 r. — Evropaïki
Dynamiki przeciwko Komisji

(Sprawa T-39/08)

(2008/C 92/69)

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

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odrzuceniu
oferty skarżącej i udzieleniu zamówienia wygrywającemu
oferentowi,

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej odszkodowania w
wysokości 441 564,50 EUR za szkody poniesione z tytułu
spornego postępowania przetargowego,

— obciążenie Komisji całością kosztów postępowania poniesio-
nych przez skarżącą w związku z niniejszą skargą, nawet w
przypadku oddalenia samej skargi,

— obciążenie Komisji całością kosztów postępowania poniesio-
nych przez skarżącą w związku z niniejszą skargą.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca złożyła ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym, którego przedmiotem były hosting, zarzą-
dzanie, rozwijanie, promowanie i utrzymywanie portalu interne-
towego Komisji Europejskiej dotyczącego e-learningu (elearnin-
geuropa.info) (Dz.U. 2007/S 87-105977). Skarżąca kwestionuje
decyzję pozwanej z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie odrzu-
cenia jej oferty i powiadomienia skarżącej, że zamówienie
zostanie udzielone innemu oferentowi. Skarżąca żąda ponadto
odszkodowania za spowodowane postępowaniem przetar-
gowym szkody.

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi, że pozwana popeł-
niła oczywiste błędy w ocenie i nie podała uzasadnienia decyzji
zgodnie z art. 253 WE. Ponadto skarżąca twierdzi, że pozwana
pomyliła kryteria oceny z kryteriami udzielenia zamówienia
przy ocenie ofert i posłużyła się kryteriami oceny, o których nie
poinformowano oferentów przez upływem terminu do skła-
dania ofert. Wreszcie, skarżąca utrzymuje, że pozwana naru-
szyła zasadę niedyskryminacji.

Skarga wniesiona w dniu 1 lutego 2008 r. — Vakakis
przeciwko Komisji

(Sprawa T-41/08)

(2008/C 92/70)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Vakakis International — Symvouli gia Agrotiki
Anaptixi AE (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: B. O'Connor,
solictor)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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