
Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej
wydanego w dniu 22 listopada 2007 r. w sprawie F-67/05
Michaïl przeciwko Komisji, wniesione w dniu 18 stycznia

2008 r. przez Christosa Michaïla

(Sprawa T-49/08 P)

(2008/C 107/47)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Christos Michaïl (przedstawiciel: Ch.
Meïdanis, adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej w
sprawie F-67/05 w części, w której Sąd odmówił przyznania
skarżącemu zadośćuczynienia z tytułu krzywdy doznanej w
wyniku działań i zaniechań administracji;

— orzeczenie w przedmiocie zadośćuczynienia na rzecz
wnoszącego odwołanie w wysokości 120,000 EUR;

— orzeczenie w przedmiocie kosztów zgodnie z przepisami
prawa.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnosi, że w zaskarżonym wyroku Sąd
do spraw Służby Publicznej (zwany dalej „SSP”) błędnie
rozstrzygnął w przedmiocie wniesionej przez niego skargi, w
której wnoszący odwołanie wnosił o stwierdzenie nieważności
sprawozdania z przebiegu jego kariery zawodowej za rok 2003
i decyzji organu powołującego, oddalającej zażalenie wniesione
przez niego na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowni-
czego.

W szczególności wnoszący odwołanie podnosi okoliczność, że
SSP niesłusznie odmówił przyznania mu zadośćuczynienia z
tytułu krzywdy, której wnoszący odwołanie doznał w związku z
zatrudnieniem w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo (DG AGRI) po
zlikwidowaniu Dyrekcji Generalnej Kontrola Finansowa, w
której był wcześniej zatrudniony. Zdaniem wnoszącego odwo-
łanie SSP dokonał błędnego zastosowania prawa wspólnoto-
wego ze względu na błędną ocenę dowodów i sprzeczne
uzasadnienia.

Wnoszący odwołanie podnosi, że SSP popełnił błąd odmawiając
orzeczenia w przedmiocie jego żądania, w przeciwnym
wypadku, że wyrok SSP nie został dostatecznie uzasadniony i w
konsekwencji, że narusza on podstawowe prawa proceduralne
skarżącego oraz prawo wspólnotowe.

Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2008 r. — UEFA
przeciwko Komisji

(Sprawa T-55/08)

(2008/C 107/48)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Union des associations européennes de football
(UEFA) (Nyon, Szwajcaria) (przedstawiciele: A. Bell i K. Learoyd,
Solicitors)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w
jakim zatwierdza ona, w świetle prawa wspólnotowego,
wykaz Zjednoczonego Królestwa obejmujący całe EURO;
oraz

— obciążenie Komisji kosztami własnymi oraz kosztami ponie-
sionymi przez UEFA w związku z postępowaniem.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z art. 3a dyrektywy Rady 89/552/EWG (1) państwo
członkowskie może sporządzić wykaz wydarzeń sportowych
lub innych, które uznaje za „mające doniosłe znaczenie dla
społeczeństwa”. Wydarzenia objęte wykazem nie mogą być
przedmiotem praw wyłącznych do transmisji, które pozbawia-
łyby znaczną część widowni tego państwa członkowskiego
możliwości oglądania wydarzeń w bezpośrednim przekazie lub
retransmisji w telewizji ogólnie dostępnej.
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Strona skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji
Komisji 2007/730/WE z dnia 16 października 2007 r. (2), którą
Komisja stwierdziła zgodność z prawem wspólnotowym wykazu
sporządzonego przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 3a
ust. 1 dyrektywy Rady 89/552/EWG obejmującego cały turniej
finałowy Mistrzostw Europy UEFA w Piłce Nożnej (EURO).

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi, że decyzja Komisji:

— nie została wydana w jawnym i przejrzystym postępowaniu,
jak tego wymaga art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady
89/552/EWG;

— nie zawiera odpowiedniego uzasadnienia;

— opiera się na oczywistym błędzie w ocenie, jako że Komisja
stwierdziła, iż mecze EURO, w których nie uczestniczy
żadna z rodzimych drużyn narodowych, można uznać za
wydarzenia mające doniosłe znaczenie dla społeczeństwa
Zjednoczonego Królestwa;

— nie zawiera właściwej analizy prawa konkurencji ani
swobodnego przepływu usług oraz prowadzi do niepropor-
cjonalnego i nieuzasadnionego naruszenia konkurencji na
właściwym rynku oraz ograniczenia swobody świadczenia
usług transmisji telewizyjnej;

— narusza prawa własności strony skarżącej, jako że powoduje
ograniczenie sposobu oferowania do sprzedaży praw do
transmisji telewizyjnej EURO;

— narusza zasadę proporcjonalności, jako że ani nie jest odpo-
wiednia, ani niezbędna dla realizacji zamierzonych w niej
celów; oraz

— narusza zasadę równego traktowania, jako że stawia stronę
skarżącą w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z innymi
uprawnionymi podmiotami.

(1) Dyrektywa Rady 89/552/EWG z dnia 3 października 1989 r. w
sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonaw-
czych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wyko-
nywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz.U. L 298, s. 23).

(2) Decyzja Komisji 2007/730/WE z dnia 16 października 2007 r. w
sprawie zgodności z prawem wspólnotowym środków przyjętych
przez Zjednoczone Królestwo na mocy art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady
89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich,
dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej
(Dz.U. L 295, s. 12).

Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2008 r. — IEA i in.
przeciwko Komisji

(Sprawa T-56/08)

(2008/C 107/49)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Stichting IEA Secretariaat Nederland (IEA)
(Amsterdam, Niderlandy), Educational Testing Service Global BV
(ETS-Europe) (Amsterdam, Niderlandy), Deutsches Institut für
Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) (Frankfurt nad
Menem, Niemcy), Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungs-
wesen (IQB) (Berlin, Niemcy) (przedstawiciele: E. Morgan de
Rivery i S. Thibault-Liger, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności w całości decyzji Komisji z dnia
23 listopada 2007 r. odrzucającej ofertę strony skarżącej
przedłożonej w ramach przetargu nr EAC/21/2007 „Euro-
pejskie badanie kompetencji językowych”, ponieważ narusza
ona prawo Unii Europejskiej i opiera się na oczywistych
błędach w ocenie;

— stwierdzenie nieważności w całości decyzji Komisji w
sprawie udzielenia zamówienia związanego z tym przetar-
giem konsorcjum SurveyLang, ponieważ narusza ona prawo
Unii Europejskiej i opiera się na oczywistych błędach
w ocenie; oraz

— obciążenie Komisji zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu
Pierwszej Instancji kosztami strony skarżącej.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący przedłożyli ofertę w odpowiedzi na zaproszenie
pozwanej do składania ofert w ramach przetargu „Europejskie
badanie kompetencji językowych” (Dz.U. 2007/S 61-074161),
które zostało sprostowane (Dz.U. 2007/S 109-133727).
Skarżący kwestionują decyzję pozwanej z dnia 23 listopada
2007 r. w sprawie odrzucenia ich oferty i udzielenia zamó-
wienia innemu oferentowi.

Na poparcie skargi skarżący podnoszą, że zakwestionowana
decyzja narusza zasadę równego traktowania, art. 100 ust. 1
rozporządzenia finansowego (1) oraz postanowienia specyfikacji
przetargowej.
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