
Hatodsorban, a 296/96/EK rendelet (2) szerinti csökkentési skála
automatikus alkalmazását illetően az előlegek kifizetése terü-
letén, a felperes, anélkül, hogy kétségbe vonná a fizetési határ-
idők be nem tartására vonatkozó következtetések valóságnak
való megfelelését, aminek következtében a késedelmes kifize-
tések egésze kizárásra került, a közösségi jogszabályok és a
számlák elszámolására vonatkozó iránymutatások megsértésre
hivatkozik.

(1) A C-5/03. sz., Görög Köztársaság kontra Bizottság ügyben 2005.
július 7-én hozott ítélet (EBHT 2005., I-5925. o.).

(2) A tagállamok által továbbítandó adatokról és az Európai Mezőgazda-
sági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Garanciarészlege által
finanszírozott kiadások havi könyveléséről, valamint a 2776/88/EGK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1996. február 16-i
296/96/EK bizottsági rendelet (HL L 39., 5. o.; magyar nyelvű külön-
kiadás 3. fejezet, 18. kötet, 453. o.).
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Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az EuropeAid/126225/
C/SER/CY hivatkozási szám alatt, „Technical assistance for
engineering works for waste management infrastructure and
rehabilitation of dumping sites in the northern part of
Cyprus” címen, kizárólag angol nyelven, a világháló http://ec.
europa.eu/europaid/tender/data/ oldalán 2007. december 8-án
vagy ekörül közzétett, közbeszerzési eljárást megindító hirdet-
ményt, illetőleg semmisítse meg a hirdetmény 5. és
28.2. pontját;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze az Európai Közösségek Bizott-
ságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes előadja, hogy a vitatott hirdetmény az alábbi okok
miatt jogszerűtlen:

– először is, mert a hirdetmény közzétételével a Bizottság
túllépte és/vagy megsértette a határozata jogalapját, tudniillik
a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését
elősegítő pénzügyi támogatási keret létrehozásáról és az
Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2006. február 27-i
389/2006/EK tanácsi rendeletet (1);

– másodszor, mert a szóban forgó hirdetmény ellentétes és/vagy
nem felel meg az EK 229. cikkel/cikknek (a Cseh Köztársaság,

az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság,
a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztár-
saság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről […] szóló
okmány (2) [a továbbiakban: a 2003. évi csatlakozási okmány]
19. cikkével megállapított változatában) és a 2003. évi csatla-
kozási okmány Ciprusról szóló 10. jegyzőkönyvével/jegyző-
könyvének (3);

– harmadszor, mert ellentétes vagy nem felel meg a nemzetközi
jog kötelező erejű szabályaival/szabályainak, illetőleg az ENSZ
Biztonsági Tanácsa 541 (1983) és 550 (1984) számú határo-
zataival/határozatainak, és

– negyedszer, mert nem tették közzé a Hivatalos Lapban.

(1) HL L 65., 5. o.
(2) HL L 236., 33. o.
(3) HL L 236., 955. o.
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– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az EuropeAid/125242/
C/SER/CY hivatkozási szám alatt, „Technical assistance to
support implementation of the rural development sector
programme” címen, kizárólag angol nyelven, a világháló
http://ec.europa.eu/europaid/tender/data/ oldalán 2007.
december 6-án vagy ekörül közzétett, közbeszerzési eljárást
megindító hirdetményt, illetőleg semmisítse meg a hirdet-
mény 5. és 28.2. pontját;

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze az Európai Közösségek Bizott-
ságát a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes előadja, hogy a vitatott hirdetmény az alábbi okok
miatt jogszerűtlen:

– először is, mert a hirdetmény közzétételével a Bizottság
túllépte és/vagy megsértette a határozata jogalapját, tudniillik
a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének ösztönzését
elősegítő pénzügyi támogatási keret létrehozásáról és az
Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló 2667/2000/EK
tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2006. február 27-i
389/2006/EK tanácsi rendeletet (1);
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