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SĄD
Wyrok Sądu z dnia 16 grudnia 2011 r. — Enviro Tech
Europe i Enviro Tech International przeciwko Komisji

Wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2011 r. — Evropaïki
Dynamiki przeciwko Komisji

(Sprawa T-291/04) (1)

(Sprawa T-377/07) (1)

(Środowisko naturalne i ochrona konsumentów — Klasyfika
cja, pakowanie i oznakowanie bromku n-propylu jako
substancji niebezpiecznej — Dyrektywa 2004/73/WE —
Dyrektywa
67/548/EWG
—
Rozporządzenie
(WE)
nr 1272/2008 — Skarga o stwierdzenie nieważności — Spóź
niony wniosek o dostosowanie żądań — Interes prawny —
Akt niedotyczący skarżącego indywidualnie — Niedopuszczal
ność — Odpowiedzialność pozaumowna — Wyrok Trybunału
dotyczący ważności dyrektywy 2004/73 — Identyczność
przedmiotu)

(Zamówienia publiczne na usługi — Procedura przetargowa
— Świadczenie usług informatycznych w zakresie technologii
interoperatywności treści dla europejskich usług e-admini
stracji — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Oczywisty
błąd w ocenie — Obowiązek uzasadnienia — Nadużycie
władzy — Odpowiedzialność pozaumowna)

(2012/C 32/30)
Język postępowania: angielski
Strony
Strona skarżąca: Enviro Tech Europe Ltd (Kingston upon Thames,
Zjednoczone Królestwo) i Enviro Tech International, Inc. (Mel
rose Park, Stany Zjednoczone) (przedstawiciele: adwokaci C.
Mereu i K. Van Maldegem)

(2012/C 32/31)
Język postępowania: angielski
Strony
Strona skarżąca: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Ateny, Grecja)
(przedstawiciel: adwokat N. Korogiannakis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: E.
Manhaeve, pełnomocnik, wspierany przez adwokata J. Stuycka)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo X. Lewis, następnie P. Olivier i G. Wilms, pełnomocnicy)
Przedmiot
Przedmiot
Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności dyrektywy
Komisji 2004/73/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. dostosowu
jącej po raz dwudziesty dziewiąty do postępu technicznego
dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących
się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebez
piecznych (Dz.U. L 152, s. 1, sprostowanie Dz.U. L 216, s. 3) w
zakresie, w jakim dyrektywa 2004/73 sklasyfikowała bromek npropylu jako substancję posiadającą określone niebezpieczne
właściwości, oraz po drugie, żądanie odszkodowawcze.

Po pierwsze, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji
Komisji z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie, po pierwsze, niewy
brania oferty złożonej przez skarżącą w przetargu dotyczącym
„technologii interoperatywności treści dla europejskich usług eadministracji” (Dz.U. S 128) oraz decyzji o udzieleniu zamó
wienia innemu oferentowi, a po drugie, wniosek o odszkodo
wanie.

Sentencja
1) Skarga zostaje oddalona.

Sentencja
1) Skarga zostaje częściowo odrzucona, a częściowo oddalona.

2) Enviro Tech Europe Ltd i Enviro Tech International, Inc. zostają
obciążone kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania
w sprawie zastosowania środków tymczasowych.

(1) Dz.U. C 273 z 6.11.2004.

2) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion
Pliroforikis kai Tilematikis AE zostaje obciążona własnymi kosz
tami oraz kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 297 z 8.12.2007.

