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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LV

Pirmās instances tiesas 2006. gada 14. februāra spriedums
— TEA-CEGOS u.c./Komisija
(Apvienotās lietas T-376/05 un T-383/05) (1)
(Publiskie iepirkumi — Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu
Kopienu publiskā iepirkuma procedūrā — Ekspertu, kas
sniedz tehnisko palīdzību trešajām valstīm, kuras saņem ārējo
atbalstu, pieņemšana darbā uz īsu laikposmu — Piedāvājumu
noraidīšana)
(2006/C 86/52)
tiesvedības valoda — franču

C 86/27

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — sākotnēji
L. Flynn un A. Aresu, pēc tam — E. de March un L. Flynn, kam
palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets
Prasība atcelt Komisjas 2000. gada 31. marta vēstuli par dažādiem Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstiem, kas
piešķirti vairākām darbības programmām Itālijā (Centro-Nord un
Mezzogiorno) mērķu Nr. 1, Nr. 3 un Nr. 4 sasniegšanai.

Lietas dalībnieki
Prasītājas: TEA-CEGOS, SA, Madride (Spānija), un Services Techniques Globaux (STG) SA, Brisele (Beļģija), lietā T-376/05
(pārstāvji — G. Vandersanden un L. Levi, avocats) un GHK Consulting Ltd, Londona (Apvienotā Karaliste), lietā T-383/05
(pārstāvji — M. Dittmer un J.-E. Svensson, avocats)
Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — M. Wilderspin
un G. Boudot, pārstāvji)

Rezolutīvā daļa
1) prasību noraidīt kā nepieņemamu;
2) prasītāja sedz savus, kā arī atlīdzina atbildētājas tiesāšanās izdevumus.

Priekšmets
Prasība atcelt, pirmkārt, Komisijas 2005. gada 12. oktobra
lēmumus, ar ko noraida prasītāju iesniegtos piedāvājumus
konkursa procedūrā “EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot 7”, un,
otrkārt, jebkuru Komisijas lēmumu, ko tā šī konkursa ietvaros
ir pieņēmusi pēc 2005. gada 12. oktobra lēmumiem.

(1) OV C 233, 28.9.2002.

Rezolutīvā daļa:
1) prasības noraidīt;
2) prasītājas atlīdzina tiesāšanās izdevumus, ieskaitot tos, kas saistīti
ar pagaidu noregulējuma procedūrām.

Pirmās instances tiesas 2006. gada 31. janvāra rīkojums —
Schneider Electric pret Komisiju
(Lieta T-48/03) (1)

(1) OV C 315, 10.12.2005.

Pirmās instances tiesas 2005. gada 13. oktobra rīkojums —
Fintecna pret Komisiju

(Konkurence — Koncentrācija — Pārbaudes procedūras atsākšana pēc tam, kad Pirmās instances tiesa ir atcēlusi lēmumu,
ar ko ir aizliegta koncentrācija — Iesaistīšanās padziļinātas
pārbaudes periodā — Atteikšanās no koncentrācijas —
Pārbaudes procedūras izbeigšana — Prasība atcelt tiesību
aktu — Nelabvēlīgi akti — Interese celt prasību — Nepieņemamība)

(Lieta T-249/02) (1)

(2006/C 86/54)

(Eiropas Sociālais fonds — Finanšu atbalsta samazinājums
— Prasība atcelt tiesību aktu — Akts, pret kuru var celt
prasību — Sagatavojošs akts — Nepieņemamība)

tiesvedības valoda — franču

(2006/C 86/53)
tiesvedības valoda — itāļu
Lietas dalībnieki
Lietas dalībnieki
Prasītājs: Fintecna — Finanziaria per i settori industriale e dei
servizi SpA (Roma, Itālija) (pārstāvji — G. Roberti, A. Franchi
un R. De Lisa, advokāti)

Prasītājs: Schneider Electric SA (Rueil-Malmaison, Francija)
(pārstāvji — sākotnēji –A. Winckler, M. Pittie un É. de La Serre,
pēc tam — M. Pittie un A. Winckler, avocats)

