
Interwenienci popierający stronę pozwaną: Republika Wybrzeża 
Kości Słoniowej (przedstawiciele: adwokaci J.P. Mignard i J.P. 
Benoit); i Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bordes i M. 
Konstantinidis, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji Rady 
2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany 
decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie 
środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości 
Słoniowej (Dz.U. L 11, s. 36) oraz, po drugie, rozporządzenia 
Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r w sprawie 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 560/2005 nakładającego okre 
ślone szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko 
niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w 
Republice Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. L 11, s. 1) w zakre
sie, w jakim akty te dotyczą skarżących. 

Sentencja 

1) Sprawy T-118/11, T-123/11 i T-124/11 zostają połączone w 
celu wydania postanowienia. 

2) Postępowanie w przedmiocie skarg zostaje umorzone. 

3) Rada Unii Europejskiej pokrywa, poza własnymi kosztami postę
powania, koszty, które ponieśli Philipp Attey, Thierry Legré i 
Stéphane Kipré. 

4) Republika Wybrzeża Kości Słoniowej i Komisja Europejska pokry
wają własne koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 130 z 30.4.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 18 czerwca 2012 r. — 
Transports Schiocchet — Excursions przeciwko Radzie i 

Komisji 

(Sprawa T-203/11) ( 1 ) 

(Odpowiedzialność pozaumowna — Usługi w zakresie prze
wozu autokarem i autobusem pomiędzy państwami członkow
skimi — Rozporządzenie (EWG) nr 684/92 — Wystarczająco 
istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia 
jednostkom — Brak — Skarga oczywiście pozbawiona 

podstawy prawnej) 

(2012/C 227/34) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Transports Schiocchet — Excursions (Beuvillers, 
Francja) (przedstawiciel: adwokat É. Deshoulières) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: E. 
Karlsson i E. Dumitriu-Segnana, pełnomocnicy); i Komisja Euro
pejska (przedstawiciele: G. Rozet i N. Yerrell, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie naprawienia szkody, którą skarżąca miała ponieść w 
wyniku zastosowania systemu ustanowionego w rozporzą
dzeniu Rady (EWG) nr 684/92 z dnia 16 marca 1992 r. w 

sprawie wspólnych zasad międzynarodowego przewozu osób 
autokarem i autobusem (Dz.U. L 74, s. 1). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

2) Transports Schiocchet — Excursions zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 186 z 25.6.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 4 czerwca 2012 r. — Elti 
przeciwko Delegaturze Unii Europejskiej w Czarnogórze 

(Sprawa T-395/11) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne 
na dostawy — Procedura przetargowa — Ucyfrowienie 
systemu publicznego nadawania w Czarnogórze — Decyzja 
o udzieleniu zamówienia wydana przez Delegaturę Unii Euro
pejskiej w Czarnogórze — Brak statusu strony pozwanej — 

Niedopuszczalność) 

(2012/C 227/35) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Elti d.o.o. (Gornja Radgona, Słowenia) (przed
stawiciel: adwokat N. Zidar Klemenčič) 

Strona pozwana: Delegatura Unii Europejskiej w Czarnogórze 
(przedstawiciele: początkowo N. Bertolini, pełnomocnik, 
następnie adwokaci J. Stuyck i A.M. Vandromme) 

Przedmiot 

Tytułem głównym, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
szefa delegatury Unii w Czarnogórze z dnia 21 marca 2011 
r. o odrzuceniu oferty skarżącej złożonej w ramach zamówienia 
publicznego na dostawę sprzętu przeznaczonego do ucyfro
wienia czarnogórskiego systemu publicznego nadawania, a w 
konsekwencji o przyznaniu zamówienia innej spółce, i, tytułem 
ewentualnym, żądanie odszkodowawcze. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Elti d.o.o. zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosz
tami postępowania w przedmiocie środka tymczasowego. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 24.9.2011.
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