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Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Evropaïki
Dynamiki/Commissie
(Zaak T-300/07) (1)
(„Overheidsopdrachten voor diensten — Communautaire aan
bestedingsprocedure — Verrichten van informaticadiensten op
gebied van beheer en onderhoud van portaalsite — Afwijzing
van offerte van inschrijver — Gunningscriteria — Moti
veringsplicht — Kennelijk onjuiste beoordeling — Gelijke
behandeling — Transparantie”)

23.10.2010

van de kosten van de Europese Commissie dragen; de Commissie
zal 50 % van haar eigen kosten en 50 % van de kosten van
Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pli
roforikis kai Tilematikis dragen.

(1) PB C 235 van 6.10.2007.

(2010/C 288/60)
Procestaal: Engels

Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 —
Al-Aqsa/Raad

Partijen
Verzoekende partij: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athene, Grie
kenland) (vertegenwoordiger N. Korogiannakis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordiger: E.
Manhaeve, gemachtigde, bijgestaan door J. Stuyck, advocaat)

(Zaak T-348/07) (1)
(„Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Be
perkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten
met oog op strijd tegen terrorisme — Bevriezing van tegoeden
— Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB en ver
ordening (EG) nr. 2580/2001 — Beroep tot nietigverklaring
— Aanpassing van conclusies — Rechterlijke toetsing —
Voorwaarden voor uitvoering van Uniemaatregel tot
bevriezing van tegoeden”)
(2010/C 288/61)

Voorwerp
Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van de besluiten van de
Commissie van 21 mei en 13 juli 2007 tot afwijzing van de
offertes die verzoekster in het kader van offerteaanvraag
ENTR/05/078 betreffende het beheer en het onderhoud van
de portaalsite „Uw Europa” (PB 2006/S 143-153057) had in
gediend voor perceel nr. 1 (redactioneel werk en vertalingen) en
perceel nr. 2 (infrastructuurbeheer) en tot gunning van deze
opdrachten aan een andere inschrijver, en, anderzijds, een scha
devordering

Dictum
1) Het besluit van de Commissie van 13 juli 2007 tot afwijzing van
de offerte die Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tile
pikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE in het kader van aan
besteding ENTR/05/78 inzake het beheer en het onderhoud van
de portaalsite „Uw Europa” had ingediend voor perceel nr. 2
(infrastructuurbeheer), en tot gunning van deze opdracht aan een
andere inschrijver, wordt nietig verklaard.

2) Het beroep tot nietigverklaring wordt verworpen voor het overige.

3) De schadevordering wordt afgewezen.

4) Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pli
roforikis kai Tilematikis zal 50 % van haar eigen kosten en 50 %

Procestaal: Nederlands
Partijen
Verzoekende partij: Stichting Al-Aqsa (Heerlen, Nederland) (ver
tegenwoordigers: J. Pauw, G. Pulles, A. M. van Eik en M. Uiter
waal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordi
gers: E. Finnegan, G.-J. Van Hegelsom en B. Driessen, gemach
tigden)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Koninkrijk der
Nederlanden (vertegenwoordigers: C.M. Wissels, M. de Mol en
Y. de Vries, gemachtigden); en Europese Commissie (vertegen
woordigers: P. van Nuffel en S. Boelaert, gemachtigden)

Voorwerp
Aanvankelijk, in wezen, een beroep tot nietigverklaring van
besluit 2007/445/EG van de Raad van 28 juni 2007 tot uitvoe
ring van artikel 2, lid 3, van verordening (EG) nr. 2580/2001
inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde per
sonen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terro
risme, en tot intrekking van de besluiten 2006/379/EG en
2006/1008/EG (PB L 169, blz. 58), voor zover dit verzoekster
betreft

23.10.2010
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Dictum
1) Besluit 2007/445/EG van de Raad van 28 juni 2007 tot uit
voering van artikel 2, lid 3, van verordening (EG) nr. 2580/2001
inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen
en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot
intrekking van de besluiten 2006/379/EG en 2006/1008/EG,
besluit 2007/868/EG van de Raad van 20 december 2007 tot
uitvoering van artikel 2, lid 3, van verordening nr. 2580/2001,
en tot intrekking van besluit 2007/445, besluit 2008/583/EG
van de Raad van 15 juli 2008 tot uitvoering van artikel 2, lid 3,
van verordening nr. 2580/2001, en tot intrekking van besluit
2007/868, besluit 2009/62/EG van de Raad van 26 januari
2009 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van verordening nr.
2580/2001, en tot intrekking van besluit 2008/583, en ver
ordening (EG) nr. 501/2009 van de Raad van 15 juni 2009 tot
uitvoering van artikel 2, lid 3, van verordening nr. 2580/2001,
en tot intrekking van besluit 2009/62, worden nietig verklaard,
voor zover deze handelingen de Stichting Al Aqsa betreffen.
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Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A.
Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het
BHIM: Etra Investigación y Desarrollo, SA (Valencia, Spanje)

Voorwerp
Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van
het BHIM van 27 november 2007 (zaak R 334/2007-2) inzake
een oppositieprocedure tussen Etra Investigación y Desarrollo,
SA en Axis AB

Dictum
2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3) De Raad van de Europese Unie wordt behalve in zijn eigen kosten
ook in die van de Stichting Al Aqsa verwezen.

1) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor
harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) (merken, tekenin
gen en modellen) van 27 november 2007 (zaak R 334/2007-2)
inzake een oppositieprocedure tussen Etra Investigación y Desar
rollo, SA en Axis AB wordt vernietigd.

2) Het BHIM zal zijn eigen kosten alsmede die van Axis dragen.
4) Het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Commissie dragen
hun eigen kosten.
(1) PB C 107 van 26.4.2008.

(1) PB C 269 van 10.11.2007.

Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 — Now
Pharm/Commissie
(Zaak T-74/08) (1)
Arrest van het Gerecht van 9 september 2010 —
Axis/BHIM — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX)
(Zaak T-70/08) (1)
(„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag
voor gemeenschapswoordmerk ETRAX — Oudere nationale
beeldmerken die woordelementen ETRA I+D bevatten — Re
latieve weigeringsgrond — Ontvankelijkheid van beroep bij
kamer van beroep — Regel 49, lid 1, van verordening (EG)
nr. 2868/95 en artikel 59 van verordening (EG) nr. 40/94
(thans artikel 60 van verordening (EG) nr. 207/2009)”)
(2010/C 288/62)

(„Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Procedure voor
aanwijzing van weesgeneesmiddelen — Aanvraag voor aan
wijzing van geneesmiddel „Speciaal vloeibaar extract uit stin
kende goudwortel (Chelidonii radix)” („Ukrain”) als weesge
neesmiddel — Beschikking van Commissie houdende weige
ring van aanwijzing als weesgeneesmiddel”)
(2010/C 288/63)
Procestaal: Duits
Partijen

Procestaal: Engels

Verzoekende partij: Now Pharm AG (Luxemburg, Luxemburg)
(vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Kaletta en I.-J. Tegebauer,
vervolgens C. Kaletta, advocaten)

Verzoekende partij: Axis AB (Lund, Zweden) (vertegenwoordiger J.
Norderyd, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B.
Schima en M. Šimerdová, gemachtigden)

Partijen

