
— stwierdzenie w związku z tym nieważności decyzji o udzie
leniu zamówienia Città di Roma Metronotte s.r.l. oraz 
umowy zawartej ewentualnie z tą ostatnią; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania; 

— zasądzenie od Komisji odszkodowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsza skarga jest skierowana przeciwko decyzji przedstawi
cielstwa Komisji Europejskiej we Włoszech nr ARES (2013) 
2936015 z dnia 27 sierpnia 2013 r., której przedmiotem jest 
„PO/2013-11-SEC/ROM — Międzyinstytucjonalne zaproszenie 
do składania ofert na usługi ochrony i obsługi recepcji w 
Domach Unii Europejskiej w Rzymie i Mediolanie — Część 1 
Przedstawicielstwo Unii Europejskiej i Biuro Informacyjne Parla
mentu Europejskiego w Rzymie”, i na mocy której odrzucono 
ofertę skarżącej. 

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy oparty na naruszeniu szczególnych prze
pisów dotyczących przetargu i zasady równego traktowania. 

— zostało w tym względzie podniesione, że szczególne 
przepisy przewidywały, iż podmiot któremu udzielono 
zamówienia na usługi powinien przejąć personel, zatrud
niając zaprzysiężonych strażników zatrudnionych przez 
ustępujące przedsiębiorstwo w tym samym miejscu; oraz 
że 

— potwierdzając implicite udzielenie zamówienia pozwana 
naruszyła zasadę równego traktowania, która zakłada 
przyjęcie i stosowanie w sposób bezstronny jasnych i 
jednolitych dla wszystkich uczestników zasad przetargo
wych. 

2) Zarzut drugi oparty na naruszeniu rozporządzenia Komisji 
Europejskiej (UE) nr 1268/2012. 

— zostało w tym względzie podniesione naruszenie usta
nowionej w art. 2 dyrektywy 2004/18/WE zasady 
równego traktowania oferentów oraz zasad wyrażonych 
we wskazanej dyrektywie mających zapewnić zacho
wanie przejrzystości i konkurencji jak również prze
pisów obowiązujących w dziedzinie ochrony pracy; 
oraz, że 

— wyłącznie niezachowanie szczególnych zasad przetargo
wych, układu zbiorowego oraz zasad wspólnotowych i 
krajowych gwarantujących ochronę pracowników, które 
zostały zachowane przez innych oferentów umożliwiło 
podmiotowi, któremu udzielono zamówienia przedsta
wienie oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. 
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Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Shire Pharmaceutical Contracts (Hampshire, 
Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: K. Bacon, Barrister, 
M. Utges Manley i M. Vickers, Solicitors) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— Stwierdzenie nieważności decyzji zawartej w piśmie Komisji 
Europejskiej z dnia 2 września 2013 r. potwierdzonej 
pismem z dnia 18 października 2013 r. odmawiającej 
zakwalifikowania dobrowolnego planu badań klinicznych z 
udziałem populacji pediatrycznej do nagrody zgodnie z art. 
37 rozporządzenia (WE) nr 1901/2006 ( 1 ); i 

— obciążenie strony pozwanej poniesionymi przez stronę 
skarżącą kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący tego, iż zaskarżona decyzja 
istotnie narusza prawo w zakresie interpretacji rozporzą
dzenia (WE) nr 1901/2006; 

2) Zarzut drugi dotyczący naruszenia zasady pewności prawa. 

( 1 ) Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych 
stosowanych w pediatrii oraz zmieniające rozporządzenie (EWG) 
nr 1768/92, dyrektywę 2001/20/WE, dyrektywę 2001/83/WE i 
rozporządzenie (WE) nr 726/2004
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