
SĄD 

Wyrok Sądu z dnia 9 października 2012 r. — Włochy 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-426/08) ( 1 ) 

(EFOGR — Sekcja Gwarancji — EFRG — Wydatki wyłą
czone z finansowania — Owoce i warzywa — Cukier — 
Przetwórstwo owoców cytrusowych — Mleko — Rośliny 
uprawne — Ryczałtowa korekta finansowa — Proporcjonal

ność — Obowiązek uzasadnienia — Brak błędu w ocenie) 

(2012/C 366/52) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: P. Gentili, 
avvocato dello Stato) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Rossi i 
F. Jimeno Fernández, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 
2008/582/WE z dnia 8 lipca 2008 r. wyłączającej z finanso
wania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez 
państwa członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europej
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz 
Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (Dz.U. 
L 186, s. 39), w zakresie w jakim wyłącza ona z finansowania 
wspólnotowego 174 704 912,66 EUR wydatków poniesionych 
przez Republikę Włoską. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Republika Włoska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 22.11.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 5 października 2012 r. — Evropaïki 
Dynamiki przeciwko Komisji 

(Sprawa T-591/08) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa 
— Świadczenie usług informatycznych — Sklasyfikowanie 
oferenta na drugim miejscy w procedurze kaskadowej — 
Skarga o stwierdzenie nieważności — Podstawy wykluczenia 
z postępowania przetargowego — Konflikt interesu — 
Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie — 

Równość traktowania — Odpowiedzialność pozaumowna) 

(2012/C 366/53) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo B. Simon i E. Manhaeve, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata P. Wytincka, następnie E. Manhaeve, wspierany przez 
adwokatów P. Wytincka i B. Hoorelbeke’a) 

Przedmiot 

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z 
dnia 17 października 2008 r. w sprawie sklasyfikowania skarżą
cej, w związku ze złożonymi przez nią ofertami w przetargu 
zatytułowanym „Technologie informatyczne w dziedzinie staty
styki”, dotyczącym usług w zakresie doradztwa i rozwoju 
formatów wymiany danych i metadanych statystycznych 
(SDMX) (Dz.U. 2008/S 120-159017), na drugim miejscu 
wśród wykonawców w kaskadzie dla części nr 2 i 3, a także 
wszystkich późniejszych związanych z tym decyzji, w tym 
decyzji o udzieleniu zamówienia innym oferentom, sklasyfiko
wanym na pierwszym miejscu w kaskadzie dla tych części, a po 
drugie, wniosek o odszkodowanie. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion 
Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona własnymi kosz
tami oraz kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009.

PL C 366/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.11.2012


	Wyrok Sądu z dnia 9 października 2012 r. — Włochy przeciwko Komisji  (Sprawa T-426/08)
	Wyrok Sądu z dnia 5 października 2012 r. — Evropaïki Dynamiki przeciwko Komisji  (Sprawa T-591/08)

