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Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. februára 2006 –
TEA-CEGOS a i./Komisia
(Spojené veci T-376/05 a T-383/05) (1)
(„Verejné zmluvy — Verejné obstarávanie v Spoločenstve —
Prijatie technickej pomoci pre odborníkov vykonávajúcich
krátkodobé expertízy výhradne v prospech tretích krajín,
ktorým sa poskytuje vonkajšia pomoc — Zamietnutie
ponúk“)
(2006/C 86/52)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania
Žalobcovia: TEA-CEGOS, SA (Madrid, Španielsko) a Sevices
techniques globaux (STG) SA (Brusel, Belgicko), vo veci T-376/
05 (v zastúpení: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti) a GHK
Consulting Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo), vo veci T-383/05
(v zastúpení: M. Dittmer a J.-E. Svensson, advokáti)

C 86/27

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení:
pôvodne L. Flynn a A. Aresu, neskôr E. de March a L. Flynn,
splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro,
advokát)

Predmet veci
Návrh na zrušenie listu Komisie z 31. marca 2000 týkajúceho
sa rôznych finančných pomocí z Európskeho sociálneho fondu
(ESF) poskytnutých viacerým operačným programom spadajúcim do rámca Spoločenstva na podporu realizácie cieľov č. 1,
3 a 4 v Taliansku (Stred-Sever a Mezzogiorno)

Výrok uznesenia

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: M.
Wilderspin a G. Boudot, splnomocnení zástupcovia)

1. Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

Predmet veci

2. Žalobca znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania,
ktoré vznikli žalovanej.

Návrh na zrušenie rozhodnutí Komisie z 12. októbra 2005,
ktorými sa zamietajú ponuky predložené žalobcami v rámci
verejného obstarávania s označením „EuropeAid/119860/C/SV/
multi-Lot 7“, a zároveň všetkých ostatných rozhodnutí prijatých Komisiou v rámci toho istého verejného obstarávania
v nadväznosti na rozhodnutia z 12. októbra 2005

(1) Ú. v. ES C 233, 28.9.2002.

Výrok rozsudku
1. Žaloby sa zamietajú.
2. Žalobcovia sa zaväzujú na náhradu trov konania, vrátane trov
konania o predbežnom opatrení.

Uznesenie Súdu prvého stupňa z 31. januára 2006 –
Schneider Electric/Komisia
(Vec T-48/03) (1)

(1) Ú. v. EÚ C 315, 10.12.2005.

Uznesenie Súdu prvého stupňa z 13. októbra 2005 –
Fintecna/Komisia

(„Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Obnova konania
o kontrole po tom, ako Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie
zakazujúce koncentráciu — Začatie fázy dôkladného preskúmania — Vzdanie sa koncentrácie — Ukončenie kontrolného
konania — Žaloba o neplatnosť — Akty s negatívnymi účinkami — Záujem na veci — Neprípustnosť“)

(Vec T-249/02) (1)

(2006/C 86/54)

(„Európsky sociálny fond — Zníženie finančnej pomoci —
Žaloba o neplatnosť — Akt, ktorý možno napadnúť žalobou
— Prípravný akt — Neprípustnosť“)

Jazyk konania: francúzština

(2006/C 86/53)
Jazyk konania: taliančina
Účastníci konania
Účastníci konania
Žalobca: Fintecna – Finanziaria per i settori industriale e dei
servizi SpA (Rím, Taliansko) (v zastúpení: G. Roberti, A.
Franchi a R. De Lisa, advokáti)

Žalobca: Schneider Electric SA (Rueil-Malmaison, Francúzsko)
(v zastúpení: pôvodne A. Winckler, M. Pittie a É. de La Serre,
neskôr M. Pittie a A. Winckler, advokáti)

