
W uzasadnieniu swoich żądań skarżąca podnosi, że ocena 
złożonego przez nią projektu dokonana przez ekspertów nieza
leżnych od agencji i przyznane przez nich punkty w odnie
sieniu do każdego kryterium zamówienia są nieprawidłowe ze 
względu na apodyktyczność uzasadnienia, błędne zastosowanie 
kryteriów oceny i wewnętrzne sprzeczności oraz nielogiczności 
osądów. Te nieprawidłowości miały decydujący wpływ na 
wykluczenie projektu złożonego przez skarżącą z listy finanso
wanych przedsięwzięć, dokonane z powodu jedynie 0,5 punktu. 

W tym kontekście należy podkreślić, że w art. 109 rozporzą
dzenia Rady (EG, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zasto
sowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich stanowi 
się, że „[p]rzyznawanie dotacji podlega zasadom przejrzystości i 
równego traktowania”. 
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Strony 

Strona skarżąca: Azienda Agricola Bracesco Srl (Orgiano, 
Włochy) (przedstawiciele: F. Tosello, S. Rizzioli i C. Pauly, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— nakazanie Komisji Europejskiej, na podstawie art. 235 i art. 
288 ust. 2 WE, zapłatę na rzecz Azienda Agricola Bracesco 

s.r.l., obecnie w stanie upadłości, odszkodowania za ponie
sione straty na kwotę 335 000 EUR lub inną ustaloną w 
trakcie postępowania kwotę, a także odsetek ustawowych 
od twej kwoty liczonych do momentu jej rzeczywistego 
uiszczenia; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsza skarga o odszkodowanie z zakresu odpowiedzialności 
pozaumownej Wspólnoty Europejskiej wpisuje się w kontekst 
wspólnotowych środków służących zwalczaniu ptasiej grypy. 

W tym zakresie stwierdzić należy, że, ze względu na zakłócenia 
na europejskim rynku drobiu spowodowane obniżką cen wyni
kającą ze spadku popytu ze strony konsumentów, związanego z 
kolei rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy, Komisja podjęła 
decyzję o interwencji na tym rynku w drodze rozporządzenia 
nr 1010/2006 ( 1 ), ustanawiającego środki wsparcia na rzecz 
hodowców drobiu. 

Choć przepisy wspólnotowe regulujące dziedzinę polityki sani
tarnej obejmują pojęciem drobiu przepiórki, ww. pomoc nie 
dotyczy hodowców drobiu prowadzących działalność w 
zakresie hodowli i uboju tego gatunku; nie przedstawione też 
zostało żadnego wyjaśnienie w tej kwestii. 

Skarżąca, Azienda Agricola Bracesco s.r.l. w stanie upadłości, 
podnosi, że na wskutek tego zachowania Komisji Europejskiej 
poniosła ona nieuzasadnioną szkodę, co stanowi poważne i 
oczywiste naruszenie jednej z podstawowych zasad wspólnoto
wego porządku prawnego — zasady niedyskryminacji. 

( 1 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1010/2006 z dnia 3 lipca 2006 r., 
dotyczące niektórych nadzwyczajnych środków wsparcia rynku w 
sektorze jaj i drobiu w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. 
L 180, s. 3).
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