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Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2012 r. — Evropaïki 
Dynamiki przeciwko EFSA 

(Sprawa T-457/07) ( 1 ) 

(Zamówienia publiczne — Procedura przetargowa — Świad
czenie usług wsparcia w zakresie technologii informacyjnej — 
Odrzucenie oferty i decyzja o udzieleniu zamówienia innemu 
oferentowi — Dopuszczalność — Obowiązek uzasadnienia — 
Kryteria wyboru — kryteria udzielenia zamówienia — 
Przestrzeganie kryteriów udzielenia zamówienia określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia — Oczywisty 

błąd w ocenie) 

(2013/C 32/20) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Strona pozwana: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) (przedstawiciele: początkowo A. Cuvillier, następnie 
S. Gabbi i D. Detken, a w końcu M. Detken, pełnomocnicy, 
wspierani przez adwokatów J. Stuycka i A.-M. Vandromme) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji EFSA z dnia 1 
października 2007 r. w sprawie odrzucenia oferty złożonej 
przez skarżącą w ramach przetargu EFSA/IT/2007/14 dotyczą
cego usług wsparcia w zakresie technologii informacyjnej (Dz.U. 
2007, S 97-118626) i udzielenia zamówienia innemu oferen
towi. 

Sentencja 

1) Uchyla sie decyzję Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) z dnia 1 października 2007 r. w sprawie 
odrzucenia oferty złożonej przez Evropaïki Dynamiki — 
Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis 
AE w ramach przetargu EFSA/IT/2007/14 dotyczącego usług 
wsparcia w zakresie technologii informacyjnej i udzielenia 
zamówienia innemu oferentowi. 

2) EFSA zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 51 z 23.2.2008. 

Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2012 r. — Electrabel 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-332/09) ( 1 ) 

(Konkurencja — Koncentracje — Decyzja nakładająca 
grzywnę za przeprowadzenie koncentracji — Obowiązek 
zawieszenia koncentracji — Obowiązek uzasadnienia — 

Błąd w ocenie — Przedawnienie — Kwota grzywny) 

(2013/C 32/21) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Electrabel (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: 
adwokaci M. Pittie i P. Honoré) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Bouquet 
i V. Di Bucci, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Tytułem głównym, żądanie stwierdzenie nieważności decyzji 
Komisji C(2009) 4416 wersja ostateczna z dnia 10 czerwca 
2009 r. nakładającej grzywnę za przeprowadzenie koncentracji 
z naruszeniem art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 
4064/89 (sprawa COMP/M.4994 — Electrabel/Compagnie 
nationale du Rhône) oraz, tytułem ewentualnym, żądanie uchy
lenia lub obniżenia kwoty nałożonej na skarżącą w tej decyzji 
grzywny. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Electrabel zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 267 z 7.11.2009. 

Wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 2012 r. — Novácke 
chemické závody przeciwko Komisji 

(Sprawa T-352/09) ( 1 ) 

(Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki 
— Rynek węglika wapnia i magnezu dla przemysłu metalur
gicznego i gazowniczego w EOG, z wyłączeniem Irlandii, Hisz
panii, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa — Decyzja 
stwierdzająca naruszenie art. 81 WE — Ustalanie cen i 
podział rynku — Grzywny — Obowiązek uzasadnienia — 
Proporcjonalność — Równość traktowania — Wytyczne 
w sprawie obliczania kwoty grzywien z 2006 r. — 

Wypłacalność) 

(2013/C 32/22) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Novácke chemické závody, a.s. (Nováky, Słowa
cja) (przedstawiciele: początkowo adwokat A. Černejová, a 
następnie adwokaci M. Bol’oš i L. Bányaiová)
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