
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 września
2008 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Trybunałowi

Sprawiedliwości

(Sprawa T-272/06) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura
przetargowa — Odrzucenie oferty — Kryteria wyboru i udzie-

lania — Obowiązek uzasadnienia)

(2008/C 272/40)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja)
(przedstawiciele: N. Korogiannakis i N. Keramidas, adwokaci)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europej-
skich (przedstawiciele: początkowo M. Schauss, następnie
D. Guild, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Sprawied-
liwości z dnia 20 lipca 2006 r. o nieprzyjęciu oferty przedło-
żonej przez skarżącą w ramach przetargu ogłoszonego w dniu
5 lipca 2005 r. dotyczącego świadczenia usług mających na celu
utrzymanie, rozwój i wspieranie aplikacji informatycznych oraz
o udzieleniu zamówienia innym oferentom.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Trybunału Sprawiedliwości
o nieprzyjęciu oferty przedłożonej przez Evropaïki Dynamiki —
Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis
AE, która została jej przekazana pismem z dnia 20 lipca 2006 r.

2) Trybunał Sprawiedliwości zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 294 z 2.12.2006.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 września 2008 r.
— Gualtieri przeciwko Komisji

(Sprawa T-284/06) (1)

(Oddelegowany ekspert krajowy — Diety dzienne — Miejsce
zamieszkania w chwili oddelegowania — Zarzut niezgodności
z prawem art. 20 § 1 lit. b) decyzji w sprawie oddelegowanych

ekspertów krajowych — Zasada równości traktowania)

(2008/C 272/41)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Claudia Gualtieri (Bruksela, Belgia) (przedstawi-
ciele: P. Gualtieri i M. Gualtieri, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall, pełnomocnik, wspierany przez G. Faedo, adwokata)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 30 stycznia
2006 r. oddalającej wniosek skarżącej o zmianę, w związku z
jej rozwodem, wysokości diet dziennych przysługujących jej na
podstawie art. 17 decyzji Komisji C(2002) 1559 z dnia
30 kwietnia 2002 r. określającej zasady oddelegowania
ekspertów krajowych ze zmianami.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona

2) Claudia Gualtieri zostaje obciążona kosztami postępowania

(1) Dz.U. C 154 z 1.7.2006 (sprawa poprzednio zarejestrowana pod
sygn. F-53/03).
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