
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, wspomniane ogłoszenie jest sprzeczne lub
niezgodne z zasadą lojalnej współpracy między instytucjami
Unii Europejskiej i państwami członkowskimi, ustanowioną
w art. 10 WE, oraz

— po piąte, ogłoszenie to nie zostało opublikowane w Dzien-
niku Urzędowym.

(1) Dz.U. L 65, str. 5.
(2) Dz.U. L 236, str. 33.
(3) Dz.U. L 236, str. 955.
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— stwierdzenie nieważności ogłoszenia EuropeAid/125671/C/
SER/CY dotyczącego udzielenia zamówienia zatytułowanego
„Technical Assistance on Crop Husbandry and Irrigation”,
opublikowanego wyłącznie w języku angielskim w dniu

14 grudnia 2007 r. lub zbliżonej dacie na stronie interne-
towej http://ec.europa.eu/europaid/tender/data/ oraz stwier-
dzenie 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),

— 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, wspomniane ogłoszenie jest sprzeczne lub
niezgodne z zasadą lojalnej współpracy między instytucjami
Unii Europejskiej i państwami członkowskimi, ustanowioną
w art. 10 WE, oraz

— po piąte, ogłoszenie to nie zostało opublikowane w Dzien-
niku Urzędowym.

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