
SĄD 

Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. — Evropaïki 
Dynamiki przeciwko Komisji 

(Sprawa T-50/05) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura 
przetargowa — Świadczenie usług informatycznych dotyczą
cych systemów telematycznych do kontroli przepływu 
produktów objętych podatkiem akcyzowym — Odrzucenie 
oferty oferenta — Skarga o stwierdzenie nieważności — 
Konsorcjum występujące jako oferent — Dopuszczalność — 
Zasady równego traktowania oferentów i przejrzystości — 
Kryteria udzielenia zamówienia — Zasady dobrej admini
stracji i staranności — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty 

błąd w ocenie) 

(2010/C 134/47) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo L. Parpala i K. Kańska, następnie L. Parpala i E. Manhaeve, 
a ostatecznie L. Parpala, E. Manhaeve i M. Wilderspin, pełno
mocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Wspólnot 
Europejskich z dnia 18 listopada 2004 r. o nieprzyjęciu oferty 
złożonej przez konsorcjum stworzone przez skarżącą i inną 
spółkę w ramach przetargu na świadczenie usług informatycz
nych dotyczącego specyfikacji, opracowania, konserwacji i 
utrzymania systemów telematycznych do kontroli przepływu 
produktów objętych podatkiem akcyzowym we Wspólnocie 
Europejskiej, podlegających procedurze zawieszenia podatku 
akcyzowego i o udzieleniu zamówienia innemu oferentowi. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona 

2) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE pokrywa własne koszty i koszty 
poniesione przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 106 z 30.4.2005. 

Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. — Gollnisch 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa T-42/06) ( 1 ) 

(Przywileje i immunitety — Członek Parlamentu Europej
skiego — Decyzja o odmowie udzielenia zgody na skorzystanie 
z przywilejów i immunitetów — Skarga o stwierdzenie 
nieważności — Utrata interesu prawnego — Umorzenie 
postępowania — Skarga o odszkodowanie — Zachowanie 
zarzucane Parlamentowi — Wystarczająco istotne naruszenie 
normy prawnej, która przyznaje uprawnienia jednostkom — 

Związek przyczynowy) 

(2010/C 134/48) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Bruno Gollnisch (Limonest, Francja) (przedsta
wiciele: adwokaci W. de Saint Just i G. Dubois) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: H. Krück, 
C. Karamarcos i A. Padowska, następnie H. Krück, D. Moore i 
A. Padowska, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Euro
pejskiego z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie nieudzielania 
zgody na skorzystanie przez Bruno Gollnischa z immunitetu i 
przywilejów a także skarga o odszkodowanie, mająca na celu 
uzyskanie zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej B. Gollnisch 
doznał wskutek przyjęcia zaskarżonej decyzji 

Sentencja 

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie wniosku o stwierdzenie 
nieważności. 

2) Wniosek o naprawienie szkody zostaje oddalony. 

3) Parlament Europejski zostaje obciążony własnymi kosztami postę
powania oraz dwoma trzecimi kosztów postępowania poniesionych 
przez B. Gollnischa włącznie z tymi, które związane są z postę
powaniem w przedmiocie zarządzenia środka tymczasowego.
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4) B. Gollnisch zostaje obciążony jedną trzecią własnych kosztów 
postępowania włącznie z tymi, które związane są z postępowaniem 
w przedmiocie zarządzenia środka tymczasowego. 

( 1 ) Dz.U. C 86 z 8.4.2006. 

Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. — Bianchi przeciwko 
ETF 

(Sprawa T-338/07 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Członek personelu 
tymczasowego — Umowa na czas nieokreślony — Decyzja o 

odmowie przedłużenia umowy — Artykuł 47 lit. b) WZIP) 

(2010/C 134/49) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona wnosząca odwołanie: Irène Bianchi (Turyn, Włochy) (przed
stawiciel: M.-A. Lucas, avocat) 

Druga strona postępowania: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) 
(Turyn, Włochy) (przedstawiciele: M. Dunbar, pełnomocnik, 
wspierany przez adwokatów G. Vandersandena, a następnie L. 
Leviego) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej (druga izba) z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie 
F-38/06 Bianchi przeciwko ETF (dotychczas nieopublikowanego 
w Zbiorze) mające na celu uchylenie tego wyroku. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Irène Bianchi ponosi własne koszty i zostaje obciążona kosztami 
poniesionymi przez Europejską Fundację Kształcenia (ETF) w 
ramach postępowania w niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.11.2007. 

Wyrok Sądu z dnia 19 marca 2010 r. — Mirto Corporación 
Empresarial przeciwko OHIM — Maglificio Barbara 

(Mirtillino) 

(Sprawa T-427/07) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie 
sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku 
towarowego Mirtillino — Wcześniejszy słowny wspólnotowy 
znak towarowy MIRTO — Względna podstawa odmowy 
rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — 
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (obecnie 

art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009)) 

(2010/C 134/50) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Mirto Corporación Empresarial, SL (Madryt, 
Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat E. Armijo Chávarri) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawi
ciel: Ó. Mondéjar Ortuño, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również: 
Maglificio Barbara Srl (Busto Arsizio, Włochy) 

Przedmiot 

Skarga na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 
sierpnia 2007 r. (sprawa R 875/2006-2) dotyczącą postępo
wania w sprawie sprzeciwu między Creaciones Mirto SL a 
Maglificio Barbara Srl. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Mirto Corporación Empresarial, SL zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 22 z 26.1.2008.
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