
Żądanie

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.

Podniesiony zarzut

— Naruszenie art. 60 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

Skarga wniesiona w dniu 6 kwietnia 2017 r. – Amplexor Luxembourg/Komisja

(Sprawa T-211/17)

(2017/C 213/42)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Amplexor Luxembourg Sàrl (Bertrange, Luksemburg) (przedstawiciel: J.-F. Steichen, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— uznanie niniejszej skargi w jej obecnej formie za dopuszczalną;

— co do istoty sprawy, stwierdzenie nieważności decyzji Urzędu Publikacji Unii Europejskiej z dnia 13 lutego 2017 r.;

— w konsekwencji, stwierdzenie nieważności przetargu nr 10651;

— obciążenie strony pozwanej wszystkimi kosztami postępowania w ramach niniejszej instancji;

— zastrzeżenie na rzecz strony skarżącej możliwości powołania się na wszelkie inne prawa oraz możliwości podniesienia 
wszelkich dodatkowych zarzutów i wytoczenia wszelkich innych skarg.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga ma na celu uzyskanie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Publikacji Unii Europejskiej z dnia 13 
lutego 2017r. w zakresie, w jakim przyznaje ona skarżącej drugą pozycję w przetargu nr AO 10651 – Przetwarzanie 
ogłoszeń przeznaczonych do publikacji w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz. U. S) (Dz. 
U. 2016/S, 143-258115).

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia przepisów i zasad prawa Unii Europejskiej, w zakresie w jakim Urząd Publikacji – 
umożliwiając oferentom, którzy nie byli jego kontrahentami w momencie składania ofert, skorzystanie z dodatkowych 
środków na pokrycie kosztów przejęcia zamówienia – w sposób oczywisty naruszył zasadę równego traktowania. 
Zdaniem strony skarżącej takie postępowanie – poza tym, że jest rażąco dyskryminujące – w sposób rażący narusza sens 
i podstawowe zasady procedur przetargowych.

2. Zarzut drugi dotyczy nadużycia władzy.

Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2017 r. – SE/Rada

(Sprawa T-231/17)

(2017/C 213/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: SE (przedstawiciel: adwokat N. de Montigny)
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