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Postanowienie Trybunału z dnia 13 stycznia 2012 r. — 
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata 
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE przeciwko 

Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) 

(Sprawa C-462/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Zamówienia publiczne na usługi — Przetarg 
— Świadczenie informatycznych usług konsultacyjnych — 
Odrzucenie oferty — Udzielenie zamówienia innemu oferen
towi — Kryteria wyboru i udzielenia zamówienia — Pomy
lenie kryteriów — Przyznanie wagi kryteriom — Pełna kopia 

sprawozdania z oceny — Brak uzasadnienia) 

(2012/C 109/02) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Druga strona postępowania: Europejska Agencja Środowiska (EEA) 
(przedstawiciele: Stuyck i A.-M. Vandromme, advocaten) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) z dnia 8 lipca 2010 r. 
— Evropaïki Dynamiki przeciwko EEA (T-331/06), na mocy 
którego Sąd oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji 
Europejskiej Agencji Środowiska z dnia 14 września 2006 r. o 
odrzuceniu oferty złożonej przez wnoszącą odwołanie w 
ramach postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego EEA/IDS/06/002 dotyczącego świadczenia informa
tycznych usług konsultacyjnych (Dz.U. 2006/118-125101) i w 
przedmiocie udzielenia zamówienia innemu oferentowi — 
Kryteria udzielenia zamówienia — Błąd w ocenie 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

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

( 1 ) Dz.U. C 317 z 20.11.2010. 

Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 19 stycznia 
2012 r. — (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym złożony przez Ufficio del Giudice di Pace 
di Venafro — Włochy) — postępowanie karne przeciwko 

Aldowi Patriciellowi 

(Sprawa C-496/10) ( 1 ) 

(Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu postępowania 
— Poseł do Parlamentu Europejskiego — Protokół w sprawie 
przywilejów i immunitetów — Artykuł 8 — Postępowanie 
karne w sprawie czynu zabronionego polegającego na pomó
wieniu — Oświadczenia złożone poza pomieszczeniami Parla
mentu — Pojęcie „opinii wyrażonej w czasie wykonywania 
obowiązków parlamentarnych” — Immunitet — Przesłanki) 

(2012/C 109/03) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Ufficio del Giudice di Pace di Venafro 

Strona w postępowaniu przed sądem krajowym 

Aldo Patriciello 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Ufficio del Giudice di Pace di Venafro — Wykładnia art. 9 i 
art. 10 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. 1967 152, s. 13) — Poseł do 
Parlamentu Europejskiego, któremu postawiono zarzut popeł
nienia przestępstwa pomówienia w następstwie fałszywego 
oskarżenia przedstawiciela służb porządkowych — Pojęcie 
opinii wyrażonej w czasie wykonywania obowiązków służbo
wych 

Sentencja 

Artykuł 8 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Euro
pejskiej, załączonego do traktatów UE, FUE i EWEA, należy inter
pretować w ten sposób, że oświadczenie złożone przez posła do Parla
mentu Europejskiego poza pomieszczeniami Parlamentu, w którego 
sprawie wszczęto postępowanie karne w jego państwie członkowskim 
pochodzenia z tytułu czynu zabronionego polegającego na pomówieniu, 
stanowi opinię wyrażoną w czasie wykonywania przez niego 
obowiązków parlamentarnych objętą zakresem immunitetu określonego
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