
Wyrok Sądu z dnia 10 listopada 2015 r. – GSA i SGI/Parlament

(Sprawa T-321/15) (1)

(Zamówienia publiczne na usługi — Postępowanie przetargowe — Usługi ochrony przeciwpożarowej, 
pomocy dla osób i dozoru zewnętrznego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli — Odrzucenie 

oferty jednego z oferentów — Obowiązek przedstawienia uprzedniego zezwolenia wydanego zgodnie 
z przepisami krajowymi — Proporcjonalność — Równość traktowania — Zasada otwartości — Swoboda 

świadczenia usług)

(2016/C 007/39)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) (Rzym, Włochy) i Security Guardian’s Institute (SGI) (Louvain-la- 
Neuve, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. van Nuffel d’Heynsbroeck)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: P. López-Carceller i B. Simon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu zawartych w piśmie z dnia 12 czerwca 2015 r., w którym 
poinformował on skarżących, po pierwsze, o odrzuceniu złożonej przez nich oferty w przetargu nieograniczonym EP/ 
DGSAFE/UIB/SER/2014-014, dotyczącym usług ochrony przeciwpożarowej, pomocy dla osób (dziedzina 1) i dozoru 
zewnętrznego (dziedzina 2) w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli (Dz.U. 2014/S 246-433095), a po drugie, 
udzielenia zamówienia będącego przedmiotem tego przetargu innemu oferentowi.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) i Security Guardian’s Institute (SGI) zostają obciążeni kosztami, z kosztami postepowania 
w przedmiocie środków tymczasowych włącznie.

(1) Dz.U. C 262 z 10.8.2015.

Skarga wniesiona w dniu 1 października 2015 r. – VIK/Komisja

(Sprawa T-576/15)

(2016/C 007/40)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e. V. (Essen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat 
C. Kahle)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— Stwierdzenie nieważności na podstawie art. 264 TFUE decyzji Komisji C(2014) 8786 final z dnia 25 listopada 2014 r. 
w postępowaniu w sprawie pomocy państwa SA.33995 (2013/C) (ex2013/NN) – Niemcy, wsparcie dla energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszone dopłaty EEG dla odbiorców energochłonnych, opublikowanej 
w Dzienniku Urzędowym (Dz.U. L 250, s. 122 z 25.9.2015) w zakresie, w jakim,

11.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 7/29


