
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 marca 2008 r. —
Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa T-345/03) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura
przetargowa — Świadczenie usług w zakresie rozwoju i
udostępnienia usług wspierania Wspólnotowego Serwisu
Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS) — Odrzucenie
oferty jednego z oferentów — Zasada równego traktowania

oferentów i zasada przejrzystości)

(2008/C 107/36)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja
(przedstawiciele: początkowo S. Pappas, a następnie N. Koro-
giannakis, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
C. O'Reilly oraz L. Parpala, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o udzie-
leniu zamówienia będącego przedmiotem zaproszenia do skła-
dania ofert ENTR/02/55 — CORDIS część nr 2 w zakresie
rozwoju i udostępnienia usług wspierania Wspólnotowego
Serwisu Informacyjnego Badań i Rozwoju (CORDIS).

Sentencja wyroku

1) Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2003 r. o udzieleniu zamówienia
będącego przedmiotem zaproszenia do składania ofert
ENTR/02/055 — CORDIS część nr 2 jest nieważna.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 289 z dnia 29.11.2003.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 marca 2008 r. —
Giannini przeciwko Komisji

(Sprawa T-100/04) (1)

(Służba publiczna — Otwarty konkurs — Niewpisanie na
listę rezerwową — Nieprawidłowości w przebiegu egzaminów
mogące zafałszować ich wynik — Równość traktowania —
Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o

zadośćuczynienie)

(2008/C 107/37)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giannini (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele:
G. Vandersanden i L. Levi, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
początkowo L. Lozano Palacios i M. Velardo, pełnomocnicy,
następnie G. Berscheid, pełnomocnik, wspierany przez
M. Genton, adwokata)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji
konkursu COM/A/9/01 przeprowadzanego w celu utworzenia
listy rezerwowej administratorów (A7/A6) w dziedzinach
ekonomii i statystyki (Dz.U. C 240 A, str. 12) o niewpisaniu
skarżącego na listę rezerwową tego konkursu, a po drugie
żądanie zadośćuczynienia

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona

2) Komisja pokryje swoje własne koszty oraz trzy czwarte kosztów
poniesionych przez Massimo Gianniniego

3) M. Giannini pokryje jedną czwartą swoich własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 marca 2008 r. —
Sebirán przeciwko OHIM — El Coto de Rioja (Coto

D'Arcis)

(Sprawa T-332/04) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku
towarowego Coto D'Arcis — Wcześniejsze słowne wspólno-
towe znaki towarowe EL COTO i COTO DE IMAZ —
Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobień-
stwo wprowadzenia w błąd — Brak działania ze szkodą dla
renomy — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i ust. 5 rozporządzenia

(WE) nr 40/94)

(2008/C 107/38)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Sebirán, SL (Requena, Hiszpania) (przedstawi-
ciele: A. Calderón Chavero i T. Villate Consonni, adwokaci)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel:
J. Laporta Insa, pełnomocnik)
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