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2) EU Research Projects Ltd wordt verwezen in de kosten.

C 373/5

2) Fondation de l’Institut de recherche IDIAP draagt naast haar eigen
kosten de kosten van de Europese Commissie, met inbegrip van de
kosten die op de procedure in kort geding zijn gevallen.

(1) PB C 209 van 31.7.2010.
(1) PB C 221 van 14.8.2010.

Arrest van het Gerecht van 17 oktober 2012 — Fondation
IDIAP/Commissie

Arrest van het Gerecht van 17 oktober 2012 — Evropaïki
Dynamiki/Hof van Justitie

(Zaak T-286/10) (1)

(Zaak T-447/10) (1)

(„Arbitragebeding — Zesde kaderprogramma voor onderzoek,
technologische ontwikkeling en demonstratie — Overeenkom
sten betreffende projecten Amida, Bacs en Dirac — In aan
merking komende kosten — Model van extra kosten —
Salaris van onderzoekers met arbeidsovereenkomsten voor
onbepaalde tijd — Geen eigen middelen van contractant”)

(„Overheidsopdrachten voor diensten — Aanbestedingspro
cedure — Diensten betreffende onderhoud, ontwikkeling en
ondersteuning van IT-systemen — Afwijzing van offertes
van verzoekster en gunning van opdrachten aan andere in
schrijver — Selectiecritaria — Gunningscriteria —
Motiveringsplicht — Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

(2012/C 373/07)

(2012/C 373/08)

Procestaal: Frans

Procestaal: Engels

Partijen

Partijen

Verzoekende partij: Fondation de l’Institut de recherche IDIAP
(Martigny, Zwitserland) (vertegenwoordigers: G. Chapus-Rapin
en G. Couchepin, advocaten)

Verzoekende partij: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athene, Grie
kenland) (vertegenwoordigers: N. Korogiannakis en M. Dermit
zakis, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F.
Dintilhac en A. Sauka, gemachtigden)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie (ver
tegenwoordiger: T. Lefèvre, gemachtigde)

Voorwerp
Primair, verzoek op basis van artikel 272 VWEU, strekkende tot
een verklaring van het Gerecht dat bepaalde kosten die verzoek
ster heeft gemaakt bij de uitvoering van de overeenkomsten nr.
33812, betreffende het Amida-project, nr. 27140, betreffende
het Bacs-project, en nr. 27787, betreffende het Dirac-project, die
zijn gesloten met de Europese Commissie in het kader van het
Zesde kaderprogramma voor onderzoek, technologische ont
wikkeling en demonstratie ter bevordering van de totstandbren
ging van de Europese onderzoeksruimte en innovatie (20022006), vastgesteld bij besluit nr. 1513/2002/EG van het Euro
pees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 (PB L 232, blz. 1),
in aanmerking komen voor terugbetaling en dat verzoekster de
bedragen van 98 042,45 EUR in het kader van het contract
betreffende het Dirac-project en van 251 505,76 EUR in het
kader van het contract betreffende het Amida-project niet hoeft
terug te betalen, en, subsidiair, verzoek op basis van artikel 263
VWEU, strekkende tot nietigverklaring van het besluit van de
Commissie waarbij de bevindingen zijn bevestigd van een audit
volgens welke de litigieuze kosten niet in aanmerking kwamen,
en tot veroordeling van de Commissie tot het met bekwame
spoed verrichten van een audit van de projecten die moet wor
den uitgevoerd door een andere onderneming dan die welke de
aanvankelijk audit heeft verricht

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.

Voorwerp
Enerzijds nietigverklaring van het besluit van het Hof van Jus
titie van 12 juli 2010 tot afwijzing van verzoeksters offertes
voor de percelen 1 en 2 van aanbestedingsprocedure CJ 7/09
van 11 november 2009 betreffende onderhoud, ontwikkeling
en ondersteuning van IT-systemen (PB 2009, S 217-312293),
en alle daarmee verband houdende besluiten van het Hof van
Justitie, daaronder begrepen het besluit tot gunning van de
betrokken overeenkomsten aan de winnende inschrijvers en,
anderzijds, een vordering tot schadevergoeding
Dictum
1) Het besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 12
juli 2010 tot afwijzing van de offertes die Evropaïki Dynamiki —
Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis
AE had ingediend in het kader van aanbestedingsprocedure CJ
7/09 van 11 november 2009 betreffende onderhoud, ontwikke
ling en ondersteuning van IT-systemen, en het besluit tot gunning
van de opdrachten aan andere inschrijvers, wordt nietig verklaard.
2) Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3) Het Hof van Justitie wordt verwezen in de kosten.
(1) PB C 346 van 18.12.2010.

