
tyle istniejącego budynku i gruntu, na którym stoi, co niezabudowanej 
działki, niezależnie od stanu zaawansowania robót rozbiórkowych 
starego budynku w momencie rzeczywistej dostawy działki. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009. 

Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 3 grudnia 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu 

Belgii 

(Sprawa C-475/08) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywa 2003/55/WE — Rynek wewnętrzny gazu ziem
nego — Wyznaczenie w sposób ostateczny operatorów 
systemu — Decyzja zwalniająca główne elementy nowej infra
struktury gazowej ze stosowania niektórych przepisów tej 
dyrektywy — Obowiązki publikacji, konsultacji i zgłoszenia) 

(2010/C 24/22) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
M. Patakia et B. Schizma, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwu Belgii (Przedstawiciele: C. Pochet, 
pełnomocnik, J. Scalais i O. Vanhulst, avocats) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
ustanowienia wszystkich przepisów niezbędnych w celu zasto
sowania się do art. 7, 11, 18 w związku z art. 25 ust. 2 oraz 
art. 22 ust. 3 lit. d) i e) oraz art. 22 ust. 4 dyrektywy 
2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 
98/30/WE (Dz.U. L 176, s. 57) — Niewyznaczenie operatorów 
systemów przesyłowych i dystrybucyjnych skroplonego gazu 
ziemnego — Brak obowiązku publikacji decyzji wyłączającej 
spod zakresu stosowania dyrektywy główne elementy nowej 
infrastruktury gazowej — Brak obowiązku skonsultowania z 
innymi państwami członkowskimi lub innymi organami regu
lacyjnymi zainteresowanymi kwestią gazociągów międzystemo
wych łączących te infrastruktury 

Sentencja 

1) Nie wyznaczając w sposób ostateczny operatorów instalacji prze
syłowych, magazynowych i skroplonego gazu ziemnego zgodnie z 
wymogami art. 7 dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych 
zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 
98/30/WE oraz nie dokonując transpozycji art. 22 ust. 3 lit. d) i 

e) i art. 22 ust. 4 tej dyrektywy, Królestwo Belgii uchybiło zobo
wiązaniom, które na nim ciążą na mocy tych przepisów. 

2) Królestwo Belgii zostaje obciążone kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 07.02.2009 

Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 3 grudnia 2009 r. — 
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko 

Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-476/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 
i 2342/2002 — Zamówienia publiczne udzielane przez insty
tucje wspólnotowe na własny rachunek — Błąd w sprawoz
daniu komisji przetargowej — Obowiązek uzasadnienia 

odrzucenia oferty oferenta) 

(2010/C 24/23) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnosząca odwołanie: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systi
mata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (przedsta
wiciel: N. Korogiannakis, dikigoros) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
M. Wilderspin i E. Manhaeve, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (trzecia izba) z 
dnia 10 września 2008 r. w sprawie T-59/05 Evropaïki Dyna
miki przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił skargę o stwier
dzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 23 listopada 2004 r. 
w sprawie odrzucenia oferty złożonej przez wnoszącą odwo 
łanie w ramach przetargu dotyczącego świadczenia usług z 
zakresu rozwijania i konserwacji systemów informacji oraz 
pokrewnych usług wspierających dla systemów informacji finan
sowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa oraz decyzji w sprawie 
udzielenia zamówienia innemu oferentowi — Obowiązek 
uzasadnienia odrzucenia oferty oferenta 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

( 1 ) Dz.U. C 19 z 24.1.2009.
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