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Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: L. Flynn,
meghatalmazott)

Alperes: Reagecon Diagnostics Ltd.

Kereseti kérelmek

– A felperes kéri az Elsőfokú Bíróságot, hogy kötelezze az alpe-
rest arra, hogy fizessen meg a Bizottság részére:

– a) 169 658,65 euró (százhatvankilencezer-hatszázötveny-
nyolc euró és hatvanöt cent) összeget, amelyből
161 953,99 euró a tartozás összege, és 7 704,66 euró
a 2005. október 21-étől számított, 5, 53 % mértékű
késedelmi kamat;

– b) 24,53714 euró/nap összegű kamatot, melynek mértéke
5, 53 %, a 2005. november 16-tól a tartozás teljes kifi-
zetésének napjáig tartó időszakra;

– A felperes kéri az Elsőfokú Bíróságot, hogy kötelezze az alpe-
rest az ezen eljáráshoz kapcsolódó költségek megtérítésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az Európai Közösség, amelyet az Európai Bizottság képvisel, az
alperessel megkötötte a MAS3-CT-1998-0177. sz. szerződést a
tengertudomány-és technológia területén a kutatást és technoló-
giai fejlesztést – a demonstrációt is beleértve – szolgáló, „MAST
III. program” néven ismert egyedi programhoz (1) kapcsoló-
dóan. Az érintett szerződés tárgyát egy „A tengervízben talál-
ható teljes nitrogént ellenőrző és szabályozó ionszelektív elekt-
ródos innovatív rendszer kifejlesztése és tesztelése” elnevezésű,
együttműködésen alapuló kutatási projekt végrehajtása képezte,
amelyet 1998. december 1-jétől számítva 24 hónapra
terveztek.

A szerződés úgy rendelkezett, hogy a Bizottság pénzügyi
hozzájárulást nyújt a releváns projekthez, és 1998. december
1-jén kifizetett az alperesnek előlegként 268 000 ECU-t. 2000.
szeptember 6-án újabb, 134 417 EUR összegű időközi kifize-
tésre került sor. A Bizottság által az alperesnek kifizetett teljes
összeg tehát 402 417 EUR.

A Bizottság 2001. szeptember 24-én és 25-én a szerződésre
vonatkozó pénzügyi ellenőrzést hajtott végre. A pénzügyi
ellenőrzés megállapította, hogy a Bizottság által az ellenőrzés
időpontjáig kifizetett hozzájárulások meghaladták a projekt
addigi költségeinek 50 %-át. A pénzügyi ellenőrzés azt is
feltárta, hogy a projekt egy másik résztvevője által benyújtott
költségnyilatkozatot a szabályokat megsértve az alperes írta alá.

2002. január 25-én az alperes további költségnyilatkozatokat
nyújtott be az 1999. december 1-jétől 2000. november 30-ig
tartó időszakra vonatkozóan.

A Bizottság a projektre vonatkozóan két független technikai
felülvizsgálatot hajtott végre, és az alperessel levelezést folyta-
tott a pénzügyi ellenőrzés és a két felülvizsgálat megállapításai,
valamint az azok által felvetett aggályok tárgyában. Ezt
követően a Bizottság terhelési értesítést bocsátott ki az alperes
részére, amelyben kérte 161 953,99 EUR visszatérítését, mely
összeg a Bizottság által a teljes költségként elfogadott
240 463,01 EUR és a Bizottság által korábban az alperesnek
kifizetett teljes összeg különbözete.

A Bizottság keresetével a szerződésre irányadó ír jog értel-
mében kéri a fenti összeg visszafizetését az összeg után járó
kamattal együtt.

(1) Az 1994. november 23-i 94/804/EK tanácsi határozat, HL L 334.,
59. o.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. október 20-i végzése – Comi-
tato „Venezia Vuole Vivere” kontra Bizottság

(T-265/00. sz. ügy) (1)

(2005/C 330/61)

Az eljárás nyelve: olasz
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