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Op 30 mei 1997 werd tussen een van verzoeksters, Lurgi SpA,
en de project-coördinator, Bioelettrica, een overeenkomst
gesloten voor de bouw van een installatie voor aërobe
biomassavergassing. Tijdens de bouw werd verzoekster met
bepaalde technische moeilijkheden geconfronteerd, waarvan
de Commissie en de andere contractanten in kennis werden
gesteld.

Beroep, op 11 februari 2003 ingesteld door Leali S.p.A.
tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen

Op 6 september 2001 stelde de Commissie Bioelettrica ervan
in kennis dat zij de overeenkomst opzegde omdat nog geen
aanvang was gemaakt met de werkzaamheden op basis van
de Thermie-overeenkomst. Bioelettrica kwam op tegen deze
opzegging van de overeenkomst voor het Gerecht van eerste
aanleg in zaak T-287/01, Bioelettrica/Commissie.

(Procestaal: Italiaans)

Op 23 juli 2002 zond de Commissie nog een brief, waarin zij
verklaarde dat zij de overeenkomst zou opzeggen wegens nietnakoming door haar medecontractanten indien zij niet binnen
30 dagen aan hun verplichtingen zouden voldoen. De Commissie maakte hoofdzakelijk bezwaar tegen de vertragingen
van het project. In een brief van 26 november 2002 verklaarde
de Commissie dat zij de overeenkomst als beëindigd beschouwde. Hiertegen wordt thans opgekomen.
Tot staving van hun beroep voeren verzoeksters schending
aan van de formele voorschriften in de besluitvormingsprocedure van de Commissie. Volgens verzoeksters moeten alle
handelingen van de Commissie worden vastgesteld overeenkomstig het collegialiteitsbeginsel van artikel 219 EG en
artikel 1 van het Reglement van orde van de Commissie (1)
Verzoeksters stellen dat het besluit tot opzegging van de
overeenkomst aanzienlijke financiële gevolgen voor de contractanten heeft en een moeilijke technische en juridische
beoordeling van de overeenkomst en het doel ervan impliceert.
Derhalve stellen verzoeksters dat het besluit tot opzegging van
de overeenkomst niet als een handeling op administratief of
managementniveau kon worden aangemerkt en door de
Commissie als college moest worden genomen.
Voorts voeren verzoeksters onjuiste toepassing van de Thermie-overeenkomst aan. Zij stellen in dit verband dat de nietnakoming door de medecontractanten geen rechtvaardiging
vormt voor de opzegging van de overeenkomst. Volgens
verzoeksters is deze bepaling niet van toepassing wanneer er
redelijke technische of economische gronden zijn voor nietnakoming. In het onderhavige geval moesten er wijzigingen
worden aangebracht aan de oorspronkelijke technologie, hetgeen grote economische risico’s meebracht.
Ten slotte kan de Commissie volgens verzoeksters, gelet op
haar eigen handelwijze, de niet-nakoming niet als een reden
voor opzegging van de overeenkomst aanvoeren. Zij verwijzen
in dit verband naar artikel 1460 van het Italiaanse burgerlijk
wetboek en de exceptio non adminpleti contractus.
( 1) Reglement van orde van de Commissie [C(2000) 3614] (PB L 308
van 8 december 2000, blz. 26).

(Zaak T-46/03)
(2003/C 83/57)

Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op 11 februari 2003 beroep ingesteld tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen door Leali
S.p.A., vertegenwoordigd door G. Vezzoli en G. Belotti,
advocaten.
Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
—

primair, de bestreden beschikking nietig te verklaren;

—

subsidiair, de opgelegde geldboete te verlagen;

—

verweerster in de kosten te verwijzen.

Middelen en voornaamste argumenten
Het onderhavige beroep is gericht tegen dezelfde beschikking
als het beroep in zaak T-27/03, S.P./Commissie. De middelen
en voornaamste argumenten zijn in wezen dezelfde als die
welke in voormelde zaak zijn aangevoerd.

Doorhaling van zaak T-187/94 (1)
(2003/C 83/58)
(Procestaal: Duits)

De president van de Eerste kamer van het Gerecht van eerste
aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking
van 11 december 2002 de doorhaling in het register gelast van
zaak T-187/94: Theresia Rudolph tegen Raad van de Europese
Unie en Commissie van de Europese Gemeenschappen.
(1 ) PB C 174 van 25.6.1994.

