
Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2012 r. — Gozi 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-519/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Wniosek o 
udzielenie wsparcia — Decyzja Komisji o odmowie przyznania 
skarżącemu zwrotu kosztów poniesionych w ramach postępo
wania przed krajowym sądem karnym — Odwołanie w części 
oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne) 

(2012/C 319/17) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Sandro Gozi (Soglianó Al Rubicone, 
Włochy) (przedstawiciele: adwokaci G. Passalacqua i 
G. Calcerano) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
F-116/10 Gozi przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowa
nego w Zbiorze, mające na celu uchylenie tego wyroku. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Sandro Gozi pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez 
Komisję Europejską w niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U C 347 z 26.11.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 6 września 2012 r. — Technion 
i Technion Research & Development Foundation 

przeciwko Komisji 

(Sprawa T-657/11) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Szósty program 
ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i 
demonstracji — Pismo zapowiadające zamiar Komisji odzys
kania kwot dostosowanych w wykonaniu umowy o finanso
waniu badań naukowych — Akty nierozerwalnie związane z 

umową — Niedopuszczalność) 

(2012/C 319/18) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Technion — Israel Institute of Technology 
(Hajfa, Izrael) i Technion Research & Development Foundation 
Ltd (Hajfa) (przedstawiciele: D. Grisay i D. Piccininno, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Calciu i 
F. Moro, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenie nieważności pisma Komisji z dnia 19 
października 2011 r. zapowiadającego sporządzenie noty obcią 
żeniowej w celu odzyskania kwoty w wysokości 
97 106,72 EUR odpowiadającej kwotom dostosowanym w 
związku z umową nr 034984 (Mosaica) na podstawie ustaleń 
audytu finansowego dotyczącego w szczególności tej umowy 
zawartej w ramach szóstego programu ramowego Wspólnoty 
Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i 
demonstracji, przyczyniającego się do urzeczywistnienia euro
pejskiej przestrzeni badań i innowacji (2002-2006). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Technion — Israel Institute of Technology i Technion Research & 
Development Foundation Ltd zostają obciążeni kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 73 z 10.3.2012. 

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 4 września 2012 r. — 
Elitaliana przeciwko Eulex Kosovo 

(Sprawa T-213/12 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamó
wienia publiczne — Postępowanie przetargowe — Odrzucenie 
oferty — Wniosek o zawieszenie wykonania — Niedopełnienie 

wymogów formalnych — Niedopuszczalność) 

(2012/C 319/19) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Elitaliana SpA (Rzym, Włochy) (przedstawiciel: 
R. Colagrande, adwokat) 

Strona pozwana: Eulex Kosovo (Prisztina, Republika Kosowa) 
(przedstawiciel: G. Brosadola Pontotti, solicitor) 

Przedmiot 

Wniosek o zwieszenie wykonania decyzji Eulex Kosovo odrzu
cającej ofertę, jaką skarżąca przedstawiła w ramach postępo
wania obejmującego udzielenie zamówienia publicznego, zaty
tułowanego „EuropeAid/131516/D/SER/XK — Wsparcie przez 
helikoptery misji Eulex w Kosowie (PROC/272/11)” i przyzna
jącej to zamówienia innemu oferentowi
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