
A felperesek álláspontja szerint a megtámadott határozat
egyrészt nem állapítja meg azokat a fajokat és élőhelyeket,
amelyek tekintetében a felsorolt területek közösségi jelentő-
ségűek, másrészt téves technikai információkon alapul. Úgy
tűnik, mintha a kérdéses területeket a nagy tarajos gőte és a
calaminariás gyepek jelenléte alapján sorolták volna fel. A felpe-
resek úgy érvelnek, hogy az előbbi nem kiemelt jelentőségű faj,
az utóbbi pedig nem kiemelt jelentőségű élőhely és hogy ezért
számukra nem világos, hogy milyen kiemelt jelentőségű
élőhelytípusra és fajra vonatkozik a megtámadott határozat.
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A European Dynamics SA, székhely: Athén, Görögország,
képviseli: N. Korogiannakis ügyvéd, kézbesítési cím: Luxem-
bourg, 2005. február 2-án keresetet nyújtott be az Európai
Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közösségek
Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a Bizottság (Mezőgazdasági Főigazgatóság)
határozatát, mely a felperes ajánlatát sikertelennek nyilvání-
totta és a megbízást a nyertes vállalkozásnak ítélte;

– kötelezze a Bizottságot a felperes jogi költségei, valamint a
kereset benyújtásával kapcsolatosan felmerült minden költ-
sége és kiadása viselésére, akkor is, ha a keresetet elutasítja.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A felperes társaság ajánlatot nyújtott be a Bizottság AGRI-
2004-S4FA-I3-01 (1) sz., a Mezőgazdasági Főigazgatóság pénz-
ügyi információs rendszereihez kapcsolódó informatikai rend-
szer fejlesztése, karbantartása és fenntartása tárgyában tett aján-
lati felhívására. A megtámadott határozat alapján ezt az aján-
latot elutasították, és a szerződést más ajánlattevőnek ítélték.

E határozat megsemmisítésére irányuló keresetének alátámasz-
tására a felperes először is azt állítja, hogy a Bizottság megsér-
tette a költségvetési rendeletet (2), csakúgy mint a 92/50 irány-
elvet (3) azáltal, hogy különösen bizonytalan értékelési szem-
pontokat alkalmazott. A felperes azt állítja továbbá, hogy a
Bizottság a felperes kérdéseire adott válaszaiban elmulasztotta
világosan és objektív módon meghatározni, hogy pontosan mit
is várt el az ajánlattevőktől.

A felperes azt állítja továbbá, hogy a Bizottság nyilvánvaló
mérlegelési hibát vétett a felperes ajánlatának értékelése során.
E vonatkozásban a felperes azt állítja, hogy az értékelő
bizottság nem megfelelően értékelte az ajánlatokat, elmulasztva
annak figyelembe vételét, hogy a felperessel ellentétben a
nyertes konzorcium mindkét tagjának különösen korlátozott
gyakorlata volt. A felperes azt is állítja, hogy saját ajánlata
előnyösebb volt.

A felperes hivatkozik továbbá a Bizottság EK 235. cikke szerint
fennálló indokolási kötelezettségének megszegésére, valamint a
felperes által kért idevágó tájékoztatás nyújtásának elmulasztá-
sára is ajánlata elutasításának indokaival kapcsolatosan. A
felperes azt is állítja, hogy a Bizottság megszegte a megfelelő
ügyintézés és gondosság elveit, amikor jelentős késedelemmel
intézkedett, és nem adott megfelelő válaszokat a felperes tájé-
koztatás iránti kérelmeire az ajánlat benyújtását megelőzően.
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Cornelius Rozemeijer, lakóhelye: Alkmaar (Hollandia), Gaston
Vaesken, lakóhelye: Saint-Mandrier (Franciaország) és Pierrette
Vaesken, lakóhelye: Sanary/Mer (Franciaország), képviselik:
Georges Vandersanden, Laure Levi és Aurore Finchelstein
ügyvédek, 2005. február 10-én keresetet nyújtottak be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Unió
Tanácsa ellen.
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