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Den Europæiske Unions Tidende

DA

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 14. februar 2006
— TEA-CEGOS m.fl. mod Kommissionen
(Forenede sager T-376/05 og T-383/05) (1)
(»Offentlige kontrakter — EF-udbudsprocedure — korttidsansættelse af eksperter til at levere teknisk bistand til tredjelande, der modtager ekstern støtte — forkastelse af bud«)

C 86/27

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (først
ved L. Flynn og A. Aresu, derefter E. de March og L. Flynn,
som befuldmægtigede, bistået af avocat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

(2006/C 86/52)

Parter

Påstand om annullation af Kommissionens skrivelse af 31.
marts 2000 vedrørende forskellige tilskud fra Den Europæiske
Socialfond til en række operationelle programmer under fællesskabsstøtterammen vedrørende mål nr. 1, 3 og 4 i Italien
(Mellem- og Norditalien og Mezzogiorno).

Sagsøgere: TEA-CEGOS SA (Madrid, Spanien) og Services techniques globaux (STG) SA (Bruxelles, Belgien) i sag T-376/05 (ved
avocats G. Vandersanden og L. Levi), og GHK Consulting Ltd
(London, Det Forenede Kongerige), i sag T-383/05 (ved avocats
M. Dittmer og J.-E. Svensson)

Kendelsens konklusion

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved M.
Wilderspin og G. Boudot, som befuldmægtigede)

1. Sagen afvises.

Processprog: fransk

Sagens genstand
Påstand om annullation dels af Kommissionens beslutninger af
12. oktober 2005 om afslag på de bud, sagsøgerne indgav i
forbindelse med udbudsbekendtgørelse vedrørende »EuropeAid/
119860/C/SV/multi-Lot 7«, dels alle andre beslutninger, som
Kommissionen har truffet som led i denne udbudsbekendtgørelse og som følge af beslutningerne af 12. oktober 2005

2. Sagsøgeren bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

(1) EFT C 233 af 28.9.2002.

Domskonklusion
1) Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes.
2) Sagsøgerne betaler sagens omkostninger, herunder omkostningerne
i sagen om foreløbige forholdsregler.

Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 31. januar
2006 — Schneider Electric mod Kommissionen
(Sag T-48/03) (1)

(1) EUT C 315 af 10.12.2005.

Kendelse afsagt af Retten i Første Instans den 13. oktober
2005 — Fintecna mod Kommissionen

(»Konkurrence — fusioner — genoptagelse af kontrolproceduren efter Rettens annullation af en beslutning, der forbyder
fusionen — indledning af fasen for en indgående undersøgelse — opgivelse af fusionen — afslutning af kontrolproceduren — annullationssøgsmål — bebyrdende retsakter —
søgsmålsinteresse — afvisning«)

(Sag T-249/02) (1)

(2006/C 86/54)

(Den Europæiske Socialfond — nedsættelse af tilskud —
annullationssøgsmål — retsakt, der kan gøres til genstand
for søgsmål — forberedende retsakt — afvisning)

Processprog: fransk

(2006/C 86/53)
Processprog: italiensk
Parter
Parter
Sagsøger: Fintecna — Finanziaria per i settori industriale e dei
servizi SpA (Rom, Italien) (ved avocats G. Roberti, A. Franchi
og R. De Lisa)

Sagsøger: Schneider Electric (Rueil-Malmaison, Frankrig) (først
ved avocats A. Winckler, M. Pittie og É de La Serre og derefter
ved avocats M. Pittie og A. Winckler)

