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Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada otsus, mille põhiandmed ei ole teada, kuid mis tehti teatavaks 20. juuli 2016. aasta kirjaga
ref. Ares (2016) 371182, milles Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Ühiskeskus (JRC) – Ispra asukoha arendus –
tunnistas hankemenetluse JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC raames, mis puudutab Ispra Teadusuuringute Ühiskeskusele
tehtavate veevärgi ning kaugkütte ja kaugjahutuse alajaamade ehitus- ja hooldustööde raamlepingut, edukaks teise
pakkuja pakkumuse;
— tühistada 20. juuli 2016. aasta kiri ref. Ares (2016) 371182, millega Euroopa Komisjon, Teadusuuringute Ühiskeskus
(JRC) – Ispra asukoha arendus – tegi teatavaks hankemenetluse tulemused;
— tühistada hankemenetluse protokollid kuupäevaga 13. mai 2016 ja 28. juuni 2016;
— hüvitada tekitatud kahju, esimese võimalusena mitterahalises vormis, tühistades, tunnistades kehtetuks või jättes
kohaldamata Euroopa Komisjoni ja eduka pakkuja vahel 19. augustil 2016 sõlmitud lepingu, mille põhiandmed ei ole
teada, ning seejärel võimaldada hagejatel lepingusse astuda;
— teise võimalusena hüvitada kahju summas 500 000,00 eurot või suuremas või väiksemas summas, mida Üldkohus peab
asjakohaseks ja millele lisandub intress ning mis on inflatsiooni arvestades ümber hinnatud maksetähtpäeva seisuga.

Väited ja peamised argumendid
Hageja põhjendab oma tühistamisnõudeid kolme väitega: on rikutud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri
2012. aasta määruse nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega
muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT 2012, L 298, lk 1), artikleid 105 ja 107, on rikutud
asjaomast hankemenetlust reguleerivaid erinorme (Lex specialis), on rikutud võrdse kohtlemise ja nõuetekohase menetluse
põhimõtteid ning ühtlasi on antud juhul tegemist võimu kuritarvitamisega.
Sellega seoses väidetakse, et eduka pakkuja esitatud pakkumus oleks tulnud kõrvale jätta, kuna see ei vastanud Lex
specialis’e nõuetele õigusvõime ja tehniliste võimsuste osas.

22. oktoobril 2016 esitatud hagi – QH versus parlament
(Kohtuasi T-748/16)
(2017/C 022/53)
Kohtumenetluse keel: inglise
Pooled
Hageja: QH (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (esindajad: advokaadid N. Lhoëst ja S. Michiels)
Kostja: Euroopa Parlament

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada 26. jaanuari 2016. aasta otsus, millega jäeti hageja abitaotlus rahuldamata, ja sellest tulenevalt tühistada
12. juuli 2016. aasta otsus, millega jäeti tema kaebus rahuldamata ning mõista tema kasuks välja hüvitis talle väidetavalt
tekitatud kahju eest;
— mõista kohtukulud välja kostjalt.
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Väited ja peamised argumendid
Hagi põhjenduseks esitab hageja viis väidet.
1. Esimene väide, et esines huvide konflikt, rikuti kaitseõigusi, võistlevuse põhimõtet, poolte võrdsuse põhimõtet ja
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 41 lõiget 2 ja artiklit 42.
2. Teine väide, et uurija määramisel tehti ilmne hindamisviga, uurija ei olnud sõltumatu ega erapooletu, ning uurija ületas
oma volitusi.
3. Kolmas väide, et haldusjuurdluse lõpetamise otsuses rikuti põhjendamiskohustust.
4. Neljas väide, et rikuti õigust heale haldusele ja hoolsuskohustust.
5. Viies väide, et vaimse ahistamise hindamisel tehti ilmne hindamisviga.

9. novembril 2016 esitatud hagi – Gibraltari valitsus versus komisjon
(Kohtuasi T-783/16)
(2017/C 022/54)
Kohtumenetluse keel: inglise
Pooled
Hageja: Gibraltari valitsus (Gibraltar) (esindajad: M. Llamas, QC, solicitor J. Temple Lang, advokaadid F.-C. Laprévote ja
C. Froitzheim)
Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
— tühistada Euroopa Komisjoni 1. oktoobri 2014. aasta otsus, mis puudutab riigiabi SA.34914 (C/2013) – (ex 2013/NN)
Gibraltari äriühingu tulumaksu kord;
— mõista kõik hageja kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid
Hageja esitab hagi põhjenduseks kolm väidet.
1. Esimese väite kohaselt sisaldab vaidlustatud otsus faktivigu, rikub õigusnormi ega ole piisavalt põhjendatud osas, milles
leitakse, et maksualased siduvad eelotsused võivad olla uus abi.
Hageja toob oma väite põhjendamiseks välja järgmise: esiteks, komisjon on rikkunud õigusnormi, kuna ei asunud kohe
alguses järeldusele, et kui maksualaste siduvate eelotsuste tegemine või individuaalsed eelotsused peaks endast kujutama
riigiabi, oleks tegemist olemasoleva abiga; teiseks, komisjon on teinud faktivea, märkides, et maksualaste siduvate
eelotsuste õiguslik alus on 2010. aasta tulumaksuseaduse § 42; ning kolmandaks, kuna otsus on põhjendamata osas,
milles väidetakse, et maksualaste siduvate eelotsuste tegemine kujutab endast uut abi, kuna selline väide on vasturääkiv
väitega, et eelotsuste tegemine on samaväärne „de facto korraga“.
2. Teise väite kohaselt sisaldab vaidlustatud otsus faktivigu, rikub õigusnormi ega ole piisavalt põhjendatud.

