
Skarga wniesiona w dniu 18 września 2009 r. — 
Tecnoprocess przeciwko Komisji i Delegacji Komisji 

Europejskiej w Republice Nigerii 

(Sprawa T-367/09) 

(2009/C 267/145) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Tecnoprocess (Rzym, Włochy) (przedstawiciel: 
A.Majoli, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich i Delegacja 
Komisji Europejskiej w Republice Nigerii 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie na podstawie art. 232 WE bezczynności dele
gacji UE w Abudży oraz bezczynności Komisji Europejskiej; 

— Ustalenie na podstawie art. 288 traktatu odpowiedzialności 
pozaumownej delegacji i Komisji względem skarżącej oraz 
zasądzenie od nich solidarnie na rzecz skarżącej zapłaty 
odszkodowania w wysokości 600 000,00 euro (słownie: 
sześćset tysięcy euro). 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżąca spółka w niniejszej sprawie jest tą samą skarżącą 
spółką, co w sprawie T-264/09 Tecnoprocess przeciwko 
Komisji i delegacji Komisji Europejskiej w królestwie Maroka ( 1 ). 

Spór dotyczy warunków związanych z wykonaniem umowy 
„EuropeAid 123511/D/SUP/NG — Supply, Installation, delivery, 
Comissioning and After-Sale Service of 114 27 Kva Generators 
to the EC Assisted Prime Project in Nigeria”, której przedmiotem 
jest zapewnienie dostawy i instalacji stu czternastu generatorów 
o 27 kVA, a także świadczenie usług serwisowych na rzecz 
„National Authorising Officer, National Planning Commission” 
a w szczególności na rzecz biur tego podmiotu polożonych w 
sześciu głównych strefach geograficznych Nigerii. 

Skarżąca twierdzi, że pozwane nie wykazały należytej staran
ności w monitorowaniu warunków, na jakich wykonywana jest 
sporna umowa, oraz nie przedstawiły satysfakcjonującego dla jej 
interesów rozwiązania wobec poważnych uchybień zobowiąza
niom, jakie zostały stwierdzone przy jej wykonaniu. 

Na poparcie swoich żądań skarżąca podnosi co do zasady te 
same zarzuty i argumenty, co podniesione w ww. sprawie T- 
264/09. 

( 1 ) Dz.U. C 220, s. 36 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 września 
2009 r. — Fjord Seafood Norway i in. przeciwko Radzie 

(Sprawa T-113/06) ( 1 ) 

(2009/C 267/146) 

Język postępowania: angielski 

Prezes piątej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 131 z 3.6.2006 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 21 września 
2009 r. — Ryanair przeciwko Komisji Wspólnot 

Europejskich 

(Sprawa T-404/07) ( 1 ) 

(2009/C 267/147) 

Język postępowania: angielski 

Prezes szóstej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 8 z 12.1.2008
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