
Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2008 r. — Antwerpse
Bouwwerken przeciwko Komisji

(Sprawa T-195/08)

(2008/C 183/52)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Antwerpse Bouwwerken NV (Antwerpia, Belgia)
(przedstawiciele: J. Verbist i D. de Keuster, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 kwietnia 2008 r.,
doręczonej przez Komisję pismem z dnia 29 kwietnia
2008 r. otrzymanym przez skarżącą w dniu 5 maja 2008 r.,
w której Komisja poinformowała skarżącą, że jej oferta nie
została wybrana, co zostało uzupełnione w piśmie Komisji
z dnia 6 maja 2008 r. otrzymanym przez skarżącą w dniu
8 maja 2008 r., w którym Komisja wskazuje powody decyzji
odmownej, a także stwierdzenie nieważności decyzji z dnia
23 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia, dorę-
czonej przez Komisję pismem z dnia 15 maja 2008 r. otrzy-
manym przez skarżącą w dniu 16 maja 2008 r.;

— stwierdzenie, że Komisja ponosi pozaumowną odpowiedzial-
ność za szkody doznane przez skarżącą, oraz późniejsze
oszacowanie ich wysokości;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca złożyła ofertę w ramach przetargu ogłoszonego przez
Komisję na budowę hali produkcyjnej materiałów referencyj-
nych (1). Ostatecznie Komisja nie wybrała oferty skarżącej.

Na poparcie skargi skarżąca podnosi naruszenie art. 91 rozpo-
rządzenia nr 1605/2002 (2) oraz art. 122, 138 i 148 rozporzą-
dzenia nr 2342/2002 (3) w związku z art. 2 i 28 dyrektywy
2004/18/WE (4).

Zdaniem skarżącej z protokołu postępowania przetargowego
wynika, że wybrana oferta nie spełniała istotnego warunku
specyfikacji zamówienia i że w konsekwencji należało odrzucić
tę ofertę ze względu na jej niezgodność ze wspomnianą specyfi-
kacją. Według skarżącej interwencja oferenta, który złożył
zwycięską ofertę, nie służyła jedynie wyjaśnieniu oferty, ale była
jej uzupełnieniem, co było niedozwolone na tym etapie postę-
powania.

Ponadto decyzja w sprawie udzielenia zamówienia narusza
zasadę przejrzystości, ponieważ istotne elementy protokołu
oceny przekazanego skarżącej uczyniono nieczytelnymi.

(1) B-Geel: Budowa hali produkcyjnej materiałów referencyjnych
(2006/S 102-108785).

(2) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerw-
ca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastoso-
wanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich
(Dz.U. 2002 L 248, str. 1).

(3) Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia
23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. 2002 L 357, str. 1).

(4) Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamó-
wień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
(Dz.U. L 134, str. 114).

Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2008 r. — Ziegler
przeciwko Komisji

(Sprawa T-199/08)

(2008/C 183/53)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ziegler SA (przedstawiciel: J.-L. Lodomez, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 11 marca
2008 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 81
traktatu WE i art. 53 porozumienia EOG (Sprawa COMP/
38.543 — Usługi w zakresie przeprowadzek międzynarodo-
wych), która nakłada na skarżącą grzywnę w wysokości
9 200 000 EUR;

— tytułem żądania ewentualnego uchylenie wspomnianej
grzywny;

— tytułem dalszego żądania ewentualnego znaczne obniżenie
wysokości tej grzywny;

— w każdym razie obciążenie Komisji Europejskiej kosztami
postępowania.
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