
Skarga wniesiona w dniu 18 czerwca 2009 r. — Fedecom 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-243/09) 

(2009/C 205/78) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Fédération de l’Organisation Economique Fruits 
et Légumes (Fedecom) (Paryż, Francja) (przedstawiciel: C. Galvez, 
adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji na podstawie 
art. 230 akapit czwarty traktatu WE; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
C(2009) 203 wersja ostateczna z dnia 28 stycznia 2009 r. ( 1 ), 
w której Komisja uznała za niezgodną ze wspólnym rynkiem 
pomoc państwa przyznaną przez Republikę Francuską produ
centom owoców i warzyw w ramach „planów interwencyjnych” 
zmierzającą do ułatwienia handlu produktami rolnymi zbiera
nymi we Francji i nakazała Republice Francuskiej odzyskanie tej 
pomocy. 

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty dotyczące: 

— niewłaściwej interpretacji pojęcia pomocy państwa w rozu
mieniu art. 87 ust. 1 WE w zakresie, w jakim Komisja 
uznała, że omawiane dobrowolne składki wpłacane przez 
producentów w ramach planu na rok gospodarczy (udziały 
producentów) stanowią zasoby państwa; 

— niewłaściwej interpretacji przepisów art. 87 ust. 3 WE w 
zakresie, w jakim Komisja uznała, że środki wdrażane w 
ramach planów interwencyjnych były niezgodne ze 
wspólnym rynkiem nie przeprowadziwszy uprzednio szcze
gółowej analizy każdego planu interwencyjnego; 

— naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań w 
zakresie, w jakim bezczynność Komisji w okresie dziesięciu 
lat, w którym podczas gdy Komisja była z pewnością poin
formowana o istnieniu planów interwencyjnych, mogła 
wzbudzić uzasadnione oczekiwania producentów co do 
prawidłowości planów interwencyjnych. 

( 1 ) Dz.U. L 127, s. 11. 

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2009 r. — Evropaïki 
Dynamiki przeciwko Komisji 

(Sprawa T-247/09) 

(2009/C 205/79) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja) 
(przedstawiciel: N. Korogiannakis oraz M. Dermitzakis, lawyers) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odrzuceniu 
oferty skarżącej przedstawionej w otwartym postępowaniu 
przetargowym AO 10186 na „Produkcję i rozpowszech
nianie Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europej
skiej: witryna internetowa TED, płyty DVD-ROM z Dz.U. S 
oraz powiązane nośniki pozasieciowe i sieciowe” (Dz.U. 
2009/S 2-001445), którą przekazano skarżącej pismem z 
dnia 7 kwietnia 2009 r. oraz wszystkich późniejszych 
decyzji Komisji w tym decyzji o udzieleniu zamówienia 
wybranemu oferentowi; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej odszkodowania w 
wysokości 1 490 215,58 EUR za szkodę poniesioną przez 
skarżącą w związku z uczestnictwem w tym postępowaniu 
przetargowym; 

— obciążenie Komisji poniesionymi przez skarżącą kosztami 
postępowania i innymi kosztami oraz wydatkami związa
nymi z niniejszą skargą, nawet w wypadku jej oddalenia. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżąca domaga się stwierdzenia nieważności decyzji strony 
pozwanej w przedmiocie odrzucenia oferty złożonej przez 
skarżącą w otwartym postępowaniu przetargowym na usługi 
w zakresie produkcji i rozpowszechniania Suplementu do 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej: witryna internetowa 
TED, płyty DVD-ROM z Dz.U. S oraz powiązane nośniki poza
sieciowe i sieciowe (AO 10186) oraz w przedmiocie udzielenia 
zamówienia wybranemu oferentowi. Skarżąca ponadto domaga 
się naprawienia szkody, jaką poniosła wskutek procedury prze
targowej. 

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi następujące zarzuty.

PL 29.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 205/43


