
Po szóste, uwzględniając automatyczne stosowanie tabeli stop-
niowego zmniejszania zaliczek zawartej w rozporządzeniu (WE)
nr 296/96 (2) i nie kwestionując słuszności przyczyn, które
spowodowały wypłatę po terminie, co spowodowało wyłączenie
w 100 % płatności wydatków nieterminowych, skarżąca
podnosi naruszenie przepisów wspólnotowych i wytycznych w
dziedzinie rozliczania rachunków.

(1) Wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C-5/03 Grecja przeciwko
Komisji, Zb.Orz. str. I-5925.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 296/96 z dnia 16 lutego 1996 r. w
sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz
miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
(EFOGR) i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2776/88 (Dz.U. L 39
z dnia 17 lutego 1996 r., str. 5).
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Strona skarżąca: Republika Cypryjska (przedstawiciel: P. Kliridis)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności ogłoszenia EuropeAid/126225/C/
SER/CY dotyczącego udzielenia zamówienia zatytułowanego
„Technical Assistance for engineering works for waste mana-
gement infrastructure and rehabilitation of dumping sites in
the northern part of Cyprus”, opublikowanego wyłącznie w
języku angielskim w dniu 8 grudnia 2007 r. lub zbliżonej
dacie na stronie internetowej http://ec.europa.eu/europaid/
tender/data/ oraz stwierdzenie nieważności pkt 5 i 28 tego
ogłoszenia;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca twierdzi, że sporne ogłoszenie o zamówieniu jest
niezgodne z prawem z następujących powodów:

— po pierwsze, publikując sporne ogłoszenie o zamówieniu
Komisja przekroczyła lub naruszyła podstawę prawną swej
decyzji, w szczególności rozporządzenie Rady (WE)
nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instru-
ment wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju
gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej
Agencji Odbudowy (1),

— po drugie ogłoszenie to jest sprzeczne lub niezgodne z
art. 299 WE w brzmieniu zmienionym przez art. 19 aktu
dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej,

Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotew-
skiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Repu-
bliki Słowackiej (2) (zwanego dalej „aktem o przystąpieniu z
2003 r.”) i z protokołem nr 10 w sprawie Cypru załą-
czonym do aktu o przystąpieniu z 2003 r. (3), oraz

— po trzecie, wspomniane ogłoszenie jest sprzeczne lub
niezgodne z obowiązkami wynikającymi z przepisów
obowiązującego prawa międzynarodowego i rezolucji 541
(1983) i 550(1984) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjedno-
czonych,

— po czwarte, ogłoszenie to nie zostało opublikowane w
Dzienniku Urzędowym.

(1) Dz.U. L 65, str. 5.
(2) Dz.U. L 236, str. 33.
(3) Dz.U. L 236, str. 955.

Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2008 r. — Republika
Cypryjska przeciwko Komisji

(Sprawa T-88/08)

(2008/C 142/49)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Cypryjska (przedstawiciel: P. Kliridis)
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności ogłoszenia EuropeAid/125242/C/
SER/CY dotyczącego udzielenia zamówienia zatytułowanego
„Technical assistance to support implementation of the rural
development sector programme”, opublikowanego wyłącznie
w języku angielskim w dniu 6 grudnia 2007 r. lub zbliżonej
dacie na stronie internetowej http://ec.europa.eu/europaid/
tender/data/ oraz stwierdzenie nieważności pkt 5 i 28.2 tego
ogłoszenia;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca twierdzi, że sporne ogłoszenie o zamówieniu jest
niezgodne z prawem z następujących powodów:

— po pierwsze, publikując sporne ogłoszenie o zamówieniu
Komisja przekroczyła lub naruszyła podstawę prawną swej
decyzji, w szczególności rozporządzenie Rady (WE)
nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instru-
ment wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju
gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej
Agencji Odbudowy (1),
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