
WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 5 lipca 2005 r.

w sprawie T-9/04 Luigi Marcuccio przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Wypadek —
Artykuł 73 regulaminu pracowniczego — Dopuszczalność —

Uzasadnienie)

(2005/C 217/86)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-9/04 Luigi Marcuccio przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J. Currall i C. Berardis-
Kayser, wspierani przez adwokata A. Dal Ferro, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu), mającej za główny przedmiot
wniosek o uchylenie domniemanej decyzji Komisji oddalającej
wniosek złożony przez skarżącego w dniu 3 grudnia 2002 r. o
uznanie wypadku na podstawie art. 73 Regulaminu Pracowni-
czego Urzędników Wspólnot Europejskich, Sąd (pierwsza izba),
w składzie: J. D. Cooke, prezes, I. Labucka i V. Trstenjak,
sędziowie; sekretarz: J. Palacio González, główny administrator,
wydał w dniu 5 lipca 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi
następująco:

1) Decyzja Komisji oddalająca wniosek złożony przez skarżącego w
dniu 3 grudnia 2002 r. o uznanie wypadku na podstawie art. 73
Regulaminu Pracowniczego Urzędników Wspólnot Europejskich
zostaje uchylona.

2) Wnioski o zastosowanie środków dowodowych zostają oddalone.

3) W pozostałym zakresie skarga jest niedopuszczalna.

4) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 85 z 3.4.2004

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 6 lipca 2005 r.

w sprawie T-148/04 TQ3 Travel Solutions Belgium SA
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Zamówienia publiczne na usługi — Wspólnotowa procedura
przetargowa — Usługi biura podróży służbowych urzędników

i pracowników instytucji)

(2005/C 217/87)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-148/04 TQ3 Travel Solutions Belgium SA, z
siedzibą w Mechelen (Belgia), początkowo reprezentowana
przez adwokatów R. Ergeca i K. Mörica, a następnie przez
adwokata B. Lissoira, przeciwko Komisji Wspólnot Europej-
skich (pełnomocnicy: L. Parpala i E. Manhaeve, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu), popieranej przez Wagon-Lits Travel
SA, z siedzibą w Brukseli (Belgia), reprezentowaną przez adwo-
katów F. Herberta i H. Van Peera oraz M. D. Harrisona, soli-
citor, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, mającej za
przedmiot, po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności
decyzji Komisji o udzieleniu części nr 1 zamówienia na usługi
biura podróży stanowiącego przedmiot ogłoszenia 2003/S 143
129409 nie skarżącej, lecz innemu przedsiębiorstwu, oraz po
drugie, żądanie odszkodowania z tytułu szkody poniesionej
przez skarżącą w związku z odrzuceniem jej oferty, Sąd (druga
izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, N. J. Forwood i S. Papa-
savvas, sędziowie; sekretarz: J. Palacio González, główny admi-
nistrator, wydał w dniu 6 lipca 2005 r. wyrok, którego
sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję
oraz interwenienta, w tym kosztami postępowania w sprawie
środków tymczasowych.

(1) Dz.U. C 179 z 10.7.2004
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