
Wyrok Sądu z dnia 8 grudnia 2011 r. — Evropaïki 
Dynamiki przeciwko Komisji 

(Sprawa T-39/08) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa 
— Świadczenie usług informatycznych w zakresie hostingu, 
zarządzania, rozwijania, promowania i utrzymywania portalu 
internetowego — Odrzucenie oferty i udzielenie zamówienia 
innemu oferentowi — Kryteria wyboru — Kryteria udzielenie 

zamówienia — odpowiedzialność pozaumowna) 

(2012/C 25/88) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. 
Manhaeve i N. Bambara, pełnomocnicy, wspomagani przez 
adwokata J. Stuycka) 

Przedmiot 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 12 
listopada 2007 r. w sprawie odrzucenia oferty złożonej przez 
skarżącą w ramach przetargu otwartego EAC/04/07, którego 
przedmiotem były hosting, zarządzanie, rozwijanie, promo
wanie i utrzymywanie portalu internetowego Komisji Europej
skiej dotyczącego e-learningu (elearningeuropa.info) (Dz.U. 
2007, S 87) oraz udzielenia zamówienia innemu oferentowi, 
a po drugie, wniosek o odszkodowanie. 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 12 listopada 
2007 r. w sprawie odrzucenia oferty złożonej przez Evropaïki 
Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis 
kai Tilematikis AE w ramach przetargu otwartego EAC/04/07 
EAC/04/07, którego przedmiotem były hosting, zarządzanie, 
rozwijanie, promowanie i utrzymywanie portalu internetowego 
Komisji Europejskiej dotyczącego e-learningu (elearningeuropa.info) 
oraz udzielenia zamówienia innemu oferentowi. 

2) Wniosek o odszkodowanie zostaje oddalony. 

3) Komisja Europejska zostaje obciążona własnymi kosztami oraz 
kosztami poniesionymi przez Evropaïki Dynamiki — Proigmena 
Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis. 

( 1 ) Dz.U. C 92 z 12.4.2008. 

Wyrok Sądu z dnia z dnia 30 listopada 2011 r. — Komisja 
przeciwko Dittertowi 

(Sprawa T-51/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — 
Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. — Punkty pierw
szeństwa — Nieprzyznanie z uwagi na usterkę techniczną — 
Komitet ds. awansów A* — Przyznanie dodatkowych punktów 
pierwszeństwa w liczbie niższej od liczby zaproponowanej 
przez przełożonych — Brak wpisu na listę urzędników 

awansowanych) 

(2012/C 25/89) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. 
Berscheid i K. Herrmann, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Daniel Dittert (Luksemburg, Luksem
burg) (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese i C. Cortese) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw 
Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 22 listo
pada 2007 r. w sprawie F-109/06 Dittert przeciwko Komisji, 
dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez daniela Ditterta. 

( 1 ) Dz.U C 92 z 12.4.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 30 listopada 2011 r. — Komisja 
przeciwko Carpi Badíi 

(Sprawa T-52/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — 
Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. — Punkty pierw
szeństwa — Nieprzyznanie z uwagi na usterkę techniczną — 
Komitet ds. awansów A* — Przyznanie dodatkowych punktów 
pierwszeństwa w liczbie niższej od liczby zaproponowanej 
przez przełożonych — Brak wpisu na listę urzędników 

awansowanych) 

(2012/C 25/90) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. 
Berscheid i K. Herrmann, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: José María Carpi Badía (Luksemburg, 
Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese i C. Cortese)
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