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Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lutego 2006 r.
— TEA-CEGOS i in. przeciwko Komisji
(Sprawy połączone T-376/05 i T-383/05) (1)
(Zamówienia publiczne — Wspólnotowa procedura przetargowa — Rekrutacja na krótki okres ekspertów odpowiedzialnych za pomoc techniczną na rzecz krajów trzecich korzystających z pomocy zewnętrznej — Odrzucenie ofert)
(2006/C 86/52)
Język postępowania: francuski
Strony
Strona skarżąca: TEA-CEGOS, SA (Madryt, Hiszpania) i Services
techniques globaux (STG) (Bruksela, Belgia) w sprawie T-376/
05 [przedstawiciele: G. Vandersanden i L. Levi, adwokaci] oraz
GHK Consulting Ltd (Londyn, Zjednoczone Królestwo) w
sprawie T-383/05 [przedstawiciele: M. Dittmer i J.-E. Svensson,
adwokaci]
Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele: M. Wilderspin i G. Boudot, pełnomocnicy]
Przedmiot sprawy
Skarga o stwierdzenie nieważności z jednej strony decyzji
Komisji z dnia 12 października 2005 r. odrzucającej oferty
przedstawione przez skarżące w ramach postępowania przetargowego o oznaczeniu „EuropeAid/119860/C/SV/multi-Lot 7” a
z drugiej strony wszystkie inne decyzje podjęte przez Komisję
w ramach tego samego przetargu w następstwie decyzji z dnia
12 października 2005 r.

C 86/27

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele:
pierwotnie L. Flynn i A. Aresu, następnie E. de March i L.
Flynn, pełnomocnicy i A. Dal Ferro, avocat]

Przedmiot sprawy
Wniosek o stwierdzenie nieważności pisma Komisji z dnia 31
marca 2000 r. dotyczącego różnorodnej pomocy finansowej z
Europejskiego Funduszu Socjalnego (EFS) przyznanej na rzecz
rozlicznych programów operacyjnych funkcjonujących w
ramach wspólnotowego planu realizacji celów nr 1, 3 i 4 we
Włoszech (środkowa północ i Mezzogiorno)

Sentencja postanowienia
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Skarżący poniesie własne koszty postępowania i koszty poniesione
przez Komisję.

(1) Dz.U. C 233 z 28.9.2002

Sentencja wyroku
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Skarżące poniosą koszty postępowania w tym koszty postępowania
w przedmiocie środka tymczasowego.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 31 stycznia
2006 r. — Schneider Electric przeciwko Komisji
(Sprawa T-48/03) (1)

(1) Dz.U. C 315 z dnia 10.12.2005

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13
października 2005 r. — Fintecna przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich

(Konkurencja — Koncentracje — Ponowne podjęcie postępowania kontrolnego po stwierdzeniu przez Sąd nieważności
decyzji zakazującej koncentracji — Wszczęcie szczegółowego
badania — Rezygnacja z koncentracji — Zamknięcie postępowania kontrolnego — Skarga o stwierdzenie nieważności
— Akty niekorzystne — Interes prawny — Niedopuszczalność)

(Sprawa T-249/02) (1)

(2006/C 86/54)

(Europejski Fundusz Socjalny — Zmniejszenie pomocy finansowej — Skarga o stwierdzenie nieważności — Akt podlegający zaskarżeniu — Akt przygotowawczy — Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

(2006/C 86/53)
Język postępowania: włoski
Strony
Strony
Strona skarżąca: Fintecna — Finanziaria per i settori industriale
e dei servizi SpA (Rzym, Włochy) [Przedstawiciele: G. Roberti,
A. Franchi i R. de Lisa, avocats]

Strona skarżąca: Schneider Electric SA (Rueil-Malmaison,
Francja) [Przedstawiciele: początkowo A. Winckler, M. Pittie
i É. de La Serre, następnie M. Pittie i A. Winckler, adwokaci]

