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3) Следва ли да се приеме, че има пророгация на компетентност по смисъла и условията на чл. 12, параграф 1, т. „б“ от
Регламент (ЕО) № 2201/2003 г, когато представителят на ответника не е оспорил компетентността на съда, но той не е
упълномощен, а е назначен от съда поради затруднения ответникът да бъде уведомен и да участва по конкретното дело
лично или чрез упълномощен представител?
(1)

OB L 338, стр. 1.

Преюдициално запитване от High Court of Ireland (Ирландия), постъпило на 22 май 2015 г. —
Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan
(Дело C-237/15)
(2015/C 236/40)
Език на производството: английски
Запитваща юрисдикция
High Court of Ireland
Страни в главното производство
Вносител на искането:Minister for Justice and Equality
Ответник: Francis Lanigan
Преюдициални въпроси
1) Какви са последиците от неспазване на сроковете по член 17 от Рамково решение от 13 юни 2002 година относно
европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР) (1) във връзка с член
15 от посоченото рамково решение?
2) Поражда ли неспазването на сроковете по член 17 от Рамково решение от 13 юни 2002 година относно европейската
заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР) права за лицето, което, докато се
чака решение относно предаването му, е задържано под стража за период, надхвърлящ тези срокове?
(1)
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Жалба, подадена на 27 май 2015 г. от Land Hessen срещу решението, постановено от Общия съд
(първи състав) на 17 март 2015 г. по дело T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/
Европейска комисия
(Дело C-242/15 P)
(2015/C 236/41)
Език на производството: немски
Страни
Жалбоподател: Land Hessen (представители: U. Soltész, A. Richter, Rechtsanwälte)
Други страни в производството: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Европейска комисия
Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Съда:
— да отмени решението на Общия съд (първи състав) от 17 март 2015 г. по дело T-89/09 в частта, в която е отменено
решение C (2008) 6017 окончателен на Комисията от 21 октомври 2008 г., Държавни помощи № 512/2007 —
Германия, Abalon Hardwood Hessen GmbH,

