
3) Lucite International Ltd i Lucite International UK Ltd ponoszą 
90 % swoich kosztów postępowania oraz 90 % kosztów poniesio
nych przez Komisję. 

4) Komisja ponosi 10 % swoich kosztów postępowania oraz 10 % 
kosztów poniesionych przez Lucite International i Lucite Interna
tional UK 

( 1 ) Dz.U. C 237 z 30.9.2006. 

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2011r. — Evropaïki 
Dynamiki przeciwko Komisji 

(Sprawa T-232/06) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa 
— Usługi obejmujące specyfikację, opracowanie, konserwację i 
utrzymanie systemów informatycznych służb celnych w 
związku z niektórymi projektami informatycznymi — Odrzu
cenie oferty oferenta — Udzielenie zamówienia innemu 
oferentowi — Skarga o odszkodowanie — Nieuwzględnienie 
wymogów formalnych — Niedopuszczalność — Skarga o 
stwierdzenie nieważności — Termin składania ofert — 
Termin składania wniosków o informacje — Równość 

traktowania — Oczywisty błąd w ocenie) 

(2011/C 311/56) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Wilder
spin i E. Manhaeve, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 19 
czerwca 2006 r., na mocy której odrzucono ofertę konsorcjum 
utworzonego przez skarżącą i inne spółki w ramach procedury 
przetargowej dotyczącej specyfikacji, opracowania, konserwacji i 
utrzymania systemów informatycznych służb celnych w 
związku z projektami informatycznymi „CUST-DEV” jak też, 
na mocy której udzielono zamówienia innemu oferentowi 
oraz, po drugie, żądanie naprawienia szkody. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona zarówno 
własnymi kosztami, jak też kosztami poniesionymi przez Komisję 
Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 261 z 28.10.2006. 

Wyrok Sądu z dnia 15 września 2011 r. — Koninklijke 
Grolsch przeciwko Komisji 

(Sprawa T-234/07) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Niderlandzki rynek piwa — Decyzja stwierdzająca poje
dyncze i ciągłe naruszenie art. 81 WE — Udział skarżącej 
w stwierdzonym naruszeniu — Brak dostatecznych dowodów 

— Brak uzasadnienia) 

(2011/C 311/57) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Koninklijke Grolsch NV (Enschede, Niderlandy) 
(przedstawiciele: M. Biesheuvel i J. de Pree, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
początkowo A. Bouquet, S. Noë i A. Nijenhuis, pełnomocnicy, 
następnie A. Bouquet i S. Noë, wspierani przez adwokata M. 
Slotbooma) 

Przedmiot 

Tytułem głównym, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
Komisji C(2007) 1697 z dnia 18 kwietnia 2007 r. dotyczącej 
postępowania na mocy art. 81 (WE) (sprawa COMP/B/37.766 
— Niderlandzki rynek piwa) w zakresie, w jakim dotyczy ona 
skarżącej, a tytułem ewentualnym, żądanie uchylenia lub obni 
żenia grzywny nałożonej na skarżącą 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2007) 1697 z dnia 
18 kwietnia 2007 r. dotyczącej postępowania na mocy art. 81 
(WE) (sprawa COMP/B-2/37.766 — Niderlandzki rynek piwa) 
w zakresie, w jakim dotyczy ona Koninklijke Grolsch NV. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 211 z 8.9.2007. 

Wyrok Sądu z dnia 9 września 2011 r. — Francja 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-257/07) ( 1 ) 

(Zdrowie zwierząt — Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 — 
Ochrona przed przenośnymi gąbczastymi encefalopatiami — 
Owce i kozy — Rozporządzenie (WE) nr 746/2008 — 
Przyjęcie środków zwalczania mniej restrykcyjnych niż 

przewidziane wcześniej — Zasada ostrożności) 

(2011/C 311/58) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Francuska (przedstawiciele: E. Belliard, 
G. de Bergues, R. Loosli-Surrans i A.-L. During, następnie 
E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli-Surrans i B. Cabouat, 
pełnomocnicy)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: M. Nolin, 
pełnomocnik) 

Interwenient) popierający stronę pozwaną: Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: I. Rao i C. 
Gibbs, następnie I. Rao i L. Seeboruth, a w końcu L. Seeboruth i 
F. Penlington, pełnomocnicy, wspierani przez T. Warda, 
barrister) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 746/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. zmieniającego 
załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady dotyczące zapo
biegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych 
gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 202, s. 11) w zakresie, w 
jakim zatwierdza środki monitorowania i zwalczania mniej 
restrykcyjne niż przewidziane wcześniej w odniesieniu do stad 
owiec i kóz. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Republika Francuska pokrywa własne koszty oraz koszty Komisji 
Europejskiej w postępowaniu głównym i postępowaniach w przed
miocie środka tymczasowego. 

3) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 211 z 8.9.2007. 

Wyrok Sądu z dnia 14 września 2011 r. — Tegebauer 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa T-308/07) ( 1 ) 

(Prawo do wnoszenia petycji — Petycja do Parlamentu Euro
pejskiego — Decyzja o nienadaniu dalszego biegu — Skarga o 
stwierdzenie nieważności — Akt, który może zostać 
zaskarżony — Dopuszczalność — Obowiązek uzasadnienia) 

(2011/C 311/59) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Ingo-Jens Tegebauer (Trewir, Niemcy) (przedsta
wiciele: początkowo R. Nieporte, następnie H.-B. Pfriem, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: 
początkowo H. Krück i M. Windisch, następnie N. Lorenz i E. 
Waldherr, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji ds. Petycji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. o 

nienadaniu dalszego biegu petycji wniesionej przez skarżącego 
w dniu 7 lutego 2007 r. (petycja nr 95/2007) 

Sentencja 

1) Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komisji ds. Petycji Parla
mentu Europejskiego z dnia 20 czerwca 2007 r. o nienadaniu 
dalszego biegu petycji wniesionej przez skarżącego w dniu 7 lutego 
2007 r. (petycja nr 95/2007). 

2) Parlament ponosi własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez I.-J. Tegebauera. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.11.2007 

Wyrok Sądu z dnia 15 września 2011 r. — CMB i Christof 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-407/07) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne na dostawy — Przetarg EAR — 
Dostawa sprzętu do gospodarki odpadami medycznymi — 
Odrzucenie oferty — Skarga o stwierdzenie nieważności — 
Właściwość Sądu — Termin do złożenia skargi — Uprzednia 
skarga administracyjna — Usprawiedliwiony błąd — Kryteria 
udzielenia — Przepisy proceduralne — Obowiązek uzasad
nienia — Zasada dobrej administracji — Odpowiedzialność 

pozaumowna) 

(2011/C 311/60) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Grat
korn, Austria) i J. Christof GmbH (Graz, Austria) (przedstawi
ciele: początkowo adwokaci A. Petsche i N. Niejahr, F. Young, 
solicitor oraz adwokat Q. Azau, a następnie A. Petsche, N. 
Niejahr i Q. Azau) 

Strona pozwana: Komisja Europejska występująca w charakterze 
następcy prawnego Europejskiej Agencji Odbudowy (EAR) 
(przedstawiciele: P. van Nuffel, F. Erlbacher i T. Scharf, 
pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Po pierwsze, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji EAR w 
sprawie odrzucenia oferty skarżących w przetargu EuropeAid/ 
124192/D/SUP/YU na dostawę sprzętu do gospodarki odpa
dami medycznymi (Dz.U. 2006 S 233-248823) oraz w sprawie 
udzielenia zamówienia innemu oferentowi, a po drugie, żądanie 
odszkodowania. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona.
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