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3) De bestreden verordening is, in strijd met artikel 296 VWEU,
ontoereikend gemotiveerd.

4) Met het vierde middel stelt verzoekster dat verweersters in
strijd met artikel 18 van de Europese Code van Goed Ad
ministratief Gedrag niet heeft gemotiveerd welke documen
ten zij zou hebben vervalst.

Beroep ingesteld op 5 juli 2011 — Diadikasia Symbouloi
Epicheiriseon/Commissie en anderen

5) Met het vijfde middel stelt zij dat verweersters in strijd met
de artikelen 11 en 19 van de Europese Code van Goed
Administratief Gedrag niet de beroepsmogelijkheden heeft
vermeld die openstaan om het tegen haar genomen besluit
aan te vechten.

(Zaak T-369/11)
(2011/C 282/59)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Cha
landri, Griekenland) (vertegenwoordiger: A. Krystallidis, advo
caat)
Verwerende partijen: Europese Commissie, EU-Delegatie in Turkije
(Ankara, Turkije) en Central Finance & Contracts Unit (CFCU)
(Ankara)
Conclusies
— verweersters veroordelen tot vergoeding van de schade die
verzoekster heeft geleden door het onrechtmatige besluit
van een van de verweersters (de EU-Delegatie in Turkije)
van 5 april 2011 (en alle latere besluiten) waarbij de gun
ning van de aanbesteding „Uitbreiding van het Europees/
Turks netwerk van zakencentra naar Sivas, Antakya, Batman
en Van — Europese steun/128621/D/SER/TR” aan het con
sortium (1) wordt ingetrokken wegens de „valse verklaring”
die het zou hebben afgelegd;
— verweersters verwijzen in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster zes mid
delen aan.

6) Met het zesde middel stelt zij dat verweersters hun discreti
onaire bevoegdheid om op basis van de aangevoerde feiten
een besluit te nemen hebben misbruikt en aldus de grenzen
van hun bevoegdheden hebben overschreden, aangezien de
door de overeenkomstsluitende instantie aangevoerde rede
nen om haar offerte uit te sluiten op grond dat zij niet aan
de beoordelingscriteria voldeed enkel tijdens de aanbeste
dingsprocedure konden worden opgeworpen, en niet na de
feitelijke gunning.

(1) „DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG IN
TERNATIONAL LTD (VK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD
(TR) — CYBERPARK (TR)”.

Beroep ingesteld op 15 juli 2011 — Palirria Souliotis/
Commissie
(Zaak T-380/11)
(2011/C 282/60)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia
Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE (Psacha, Grieken
land) (vertegenwoordiger: S. Pappas, advocaat)
Verwerende partij: Europese Commissie

1) Met het eerste middel stelt zij dat verweersters in strijd met
artikel 10 van de Europese Code van Goed Administratief
Gedrag haar gerechtvaardigde verwachtingen hebben be
schaamd door het besluit om het betrokken project aan
het consortium te gunnen onverwachts in te trekken omdat
het een „valse verklaring” zou hebben afgelegd.

Conclusies van de verzoekende partij

2) Met het tweede middel stelt zij dat verweersters het algemeen
beginsel van rechtszekerheid en artikel 4 van de Europese
Code van Goed Administratief Gedrag hebben geschonden
door verzoekster ervan te beschuldigen een valse verklaring
te hebben afgelegd, zonder vooraf vast te stellen welke van
de ingediende documenten zijn vervalst.

— de Commissie verwijzen in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten

3) Met het derde middel stelt zij dat verweersters in strijd met
artikel 16 van de Europese Code van Goed Administratief
Gedrag haar recht om te worden gehoord hebben geschon
den door hen niet mee te delen dat zij van plan waren om
de gunning in te trekken.

1) Eerste middel: de Commissie heeft een fundamenteel pro
cedureel vereiste geschonden daar zij het Comité Nomencla
tuur niet regelmatig heeft geraadpleegd. Bovendien heeft de
Commissie geen rekening gehouden met het standpunt van
verzoekster.

— uitvoeringsverordening (EU) nr. 447/2011 van de Commis
sie van 6 mei 2011 tot indeling van bepaalde goederen in
de gecombineerde nomenclatuur (PB L 122, blz. 63) nietig
verklaren;

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekende partij drie
middelen aan.

