
2007. március 23-án benyújtott kereset – VIP Car Solutions
kontra Parlament

(T-89/07. sz. ügy)

(2007/C 117/45)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: VIP Car Solutions (Hoenheim, Franciaország) (képviselő:
G. Welzer ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Parlament
azon határozatát, amelyben elutasította az Európai Parlament
képviselőinek a strasbourgi ülések alatti szállításáról szóló,
PE/2006/06/UTD/1 közbeszerzési szerződés odaítélését;

– semmisítsen meg valamennyi ezt követő jogi aktust;

– kötelezze a Parlamentet 500 000 euró összegű kár és kamat
megfizetésére;

– kötelezze a Parlamentet a jelen ügy valamennyi költségének és
eljárási illetékének viselésére;

– kötelezze a Parlamentet az eljárási költségek részét nem
képező költségek 5 000 euró összegig történő megfizetésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes vitatja az Európai Parlament azon határozatát,
amelyben elutasítja az Európai Parlament képviselőinek a stras-
bourgi ülések alatti szállításáról szóló, PE/2006/06/UTD/1 aján-
lati felhívásra (1) benyújtott ajánlatát.

Keresete alátámasztására a felperes elsősorban az ajánlati felhí-
vásban szereplő odaítélési feltételek, különösen az árra vonat-
kozó feltétel megsértésére hivatkozik annyiban, amennyiben azt
állítja, hogy a legalacsonyabb árat ajánlotta, és e feltételt
55 %-os súllyal kellett figyelembe venni a szerződés odaítélése
során.

Továbbá a felperes úgy érvel, hogy a megtámadott határozat
sérti a költségvetési rendelet (2) 100. cikkét, amely szerint egyes
részleteket nem szükséges közölni, amennyiben ez magánvállal-
kozások jogos üzleti érdekeit sértené, vagy a vállalkozások
közötti tisztességes versenyt torzítaná. A felperes megítélése

szerint az általa kért információ, azaz a szerződést elnyerő aján-
lattevő által ajánlott ár nem tartozik az említett cikk hatálya alá,
ezért ezen ár közlésének elutasítása szabálytalan.

(1) Hirdetmény: „Az Európai Parlament képviselőinek a strasbourgi
ülések alatt sofőrrel ellátott személygépkocsival és minibusszal
történő szállítása”, HL S 2006., 177-187988.

(2) Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költ-
ségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 1. o.; magyar nyelvű különki-
adás 1. fejezet, 4. kötet, 74. o.).

A Közszolgálati Törvényszék F-92/05. sz., Genette kontra
Bizottság ügyben 2007. január 16-án hozott ítélete ellen
a Belga Királyság által 2007. március 26-án benyújtott

fellebbezés

(T-90/07. P. sz. ügy)

(2007/C 117/46)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Belga Királyság (képviselő:L. Van den Broeck megha-
talmazott)

A többi fél az eljárásban: Emmanuel Genette, az Európai Közös-
ségek Bizottsága

A fellebbező kérelmei

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati
Törvényszéknek az F-92/05. sz. ügyben 2007. január 16-án
hozott ítéletét.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Közszolgálati Törvényszék az F-92/05. sz., Genette kontra
Bizottság ügyben 2007. január 16-án hozott ítéletével a
Közszolgálati Törvényszék helyt adott az Emmanuel Genette
által az egyrészt a belga nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíj-
jogainak átvitelére irányuló, 2001-ben benyújtott kérelmének
visszavonását, másrészt a felperes részére a nyugdíjjogainak átvi-
telére irányuló új kérelem benyújtásának engedélyezését megta-
gadó, 2005. január 25-i bizottsági határozat megsemmisítése
iránt benyújtott keresetnek.

Fellebbezésének alátámasztására – az elsőfokú eljárás során a
Bizottság kérelmeit beavatkozóként támogató – Belga Királyság
elsőként előadja, hogy a Közszolgálati Törvényszék nem rendel-
kezik hatáskörrel a belga nyugdíjrendszerben szerzett nyugdíj-
jogoknak a közösségi rendszerbe történő átvitelére irányuló
kérelem visszavonása iránti kérelemnek a belga jog szerinti elfo-
gadhatóságáról határozni. A fellebbező szerint a Közszolgálati
Törvényszék túllépte hatáskörét, amikor a jelen ügyben alkalma-
zandó belga belső jogi rendelkezések hatályáról határozott.
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