
Wyrok Sądu z dnia 5 listopada 2014 r. – Computer Resources International (Luxembourg) przeciwko 
Komisji

(Sprawa T-422/11) (1)

[Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Świadczenie usług informatycznych 
w zakresie opracowywania i utrzymania oprogramowania, doradztwa i pomocy w przypadku różnych 

rodzajów aplikacji komputerowych — Odrzucenie oferty oferenta — Oferta rażąco niska — Artykuł 139 
ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 — Obowiązek uzasadnienia — Wybór podstawy 

prawnej — Nadużycie władzy]

(2014/C 448/21)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Computer Resources International (Luxembourg) SA (Dommeldange, Luksemburg) (przedstawiciel: 
S. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo S. Delaude i D. Calciu, następnie S. Delaude, 
pełnomocnicy, wspierani przez E. Petritsi, adwokata)

Przedmiot

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Publikacji Unii Europejskiej z dnia 22 lipca 2011 r. w przedmiocie 
odrzucenia ofert złożonych przez konsorcjum utworzone przez skarżącą i inną spółkę w związku z częścią nr 1 i 3 
w ramach postępowania przetargowego nr AO 10340 dotyczącego świadczenia usług informatycznych w zakresie 
opracowywania i utrzymania oprogramowania, doradztwa i pomocy w przypadku różnych rodzajów aplikacji 
komputerowych (Dz.U. 2011/S 66-106099) oraz zawarcia umowy ramowej z innymi oferentami.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Computer Resources International (Luxembourg) SA zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami związanymi 
z postępowaniem w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego.

(1) Dz.U. C 290 z 1.10.2011.

Wyrok Sądu z dnia 6 listopada 2014 r. – Grecja przeciwko Komisji

(Sprawa T-632/11) (1)

EFOGR — [Sekcja Gwarancji — EFRG i EFRROW — Wydatki wyłączone z finansowania — 
Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 — System uprawnień do płatności jednolitej — Lojalna 

współpraca — Zasada słuszności — Proporcjonalność — Rezerwa krajowa — Kryteria udzielania — 
Ryczałtowa korekta finansowa — Ryzyko ponoszone przez fundusz — Rozporządzenie (WE) nr 1493/ 
1999 — Sektor wina — Regulacje dotyczące destylacji i płatności na rzecz wykorzystania niektórych 

rodzajów moszczu — Pomoc na restrukturyzację i przekształcenie winnic]

(2014/C 448/22)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: I. Chalkias i S. Papaïoannou, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Triantafyllou i A. Marcoulli, pełnomocnicy)
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Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Komisji 2011/689/UE z dnia 14 października 2011 r. wyłączającej 
z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 270, s. 33) w zakresie, 
w jakim decyzja ta dotyczy Republiki Greckiej.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji wykonawczej Komisji 2011/689/UE z dnia 14 października 2011 r. wyłączającej z finansowania 
Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w zakresie, w jakim nakłada na Republikę Grecką korektę ryczałtową 
dotyczącą przyznania uprawnień z rezerwy krajowej dla nowych rolników.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Europejska i Republika Grecka pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 39 z 11.2.2012.

Wyrok Sądu z dnia 6 listopada 2014 r. – FIS’D przeciwko Komisji

(Sprawa T-283/12) (1)

(Program działań Erasmus Mundus — Porozumienie ramowe w przedmiocie partnerstwa — Porozumienie 
szczególne w przedmiocie subwencji — Wydana przez EACEA decyzja o rozwiązaniu porozumienia 

ramowego i modyfikacji porozumienia szczególnego — Skarga administracyjna do Komisji — Wydana 
przez Komisję decyzja o oddaleniu bezzasadnej skargi administracyjnej — Naruszenie porozumień 

i wytycznych administracyjno-finansowych)

(2014/C 448/23)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: FIS’D – Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Włochy) (przedstawiciele: początkowo 
adwokaci S. Bariatti i A. Sodano, a następnie adwokaci F. Sutti i A. Boso Caretta)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo M. Van Hoof, następnie C. Cattabriga i D. Roussanov, 
a wreszcie C. Cattabriga, pełnomocnicy)

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Agencja wykonawcza ds. edukacji, kultury i sektora audiowizualnego 
(EACEA) (przedstawiciele: H. Monet, pełnomocnik, wspierany przez adwokatów M. Merolę i C. Santacroce)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 12 kwietnia 2012 r. [znak Ares (2012) 446225], którą instytucja 
ta oddaliła skargę administracyjną wniesioną na decyzję Agencji wykonawczej ds. edukacji, kultury i sektora 
audiowizualnego (EACEA) z dnia 13 stycznia 2012 r. w przedmiocie przedterminowego rozwiązania porozumienia 
ramowego w przedmiocie partnerstwa 2011/0181 zawartego z Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 
(uniwersytetem studiów śródziemnomorskich w Reggio Calabria) i modyfikacji zawartego z tym uniwersytetem 
porozumienia szczególnego w przedmiocie subwencji.
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