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Úřední věstník Evropské unie

Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 2. června 2009 —
AVLUX v. Parlament
(Věc T-524/08) (1)
(„Žaloba na neplatnost — Veřejné zakázky na služby —
Výzva k podání nabídek týkající se rozšíření a opravy budovy
Konrad Adenauer v Lucemburku — Odmítnutí nabídky ucha
zeče — Zrušení zadávacího řízení — Nevydání rozhodnutí ve
věci samé“)
(2009/C 193/34)
Jednací jazyk: francouzština

15.8.2009

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: A. Anto
niadis a R. Sauer, zmocněnci)
Předmět věci
Návrh na odklad provádění rozhodnutí Komise K(2008) 5476 v
konečném znění ze dne 1. října 2008, v řízení podle článku 81
smlouvy o ES a článku 53 Dohody o EHP ve věci COMP/39181
— Vosky k výrobě svíček, v rozsahu, v němž žalobkyni ukládá
pokutu, návrh na osvobození žalobkyně od povinnosti složit
bankovní záruku jakožto podmínky zrušení povinnosti platby,
další návrhy na předběžná opatření
Výrok
1) Návrh se zamítá.

Účastníci řízení
Žalobkyně: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Lucem
burk, Lucembursko) (zástupce: R. Adam, advokát)

2) O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: M. Ecker a D. Peters
heim, zmocněnci)
Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 8. června
2009 — Z v. Komise

Předmět věci
Návrh na zrušení rozhodnutí Parlamentu ze dne 2. října 2008,
kterým se odmítá nabídka žalobce předložená v rámci výzvy k
podávání nabídek týkající se rozšíření a opravy budovy Konrad
Adenauer v Lucemburku (Úř. věst. 2008, s. 193-254240)
Výrok

(Věc T-173/09 R)
(„Předběžné opatření — Nahlédnutí dotčené třetí osoby do
dosud nezveřejněného rozhodnutí Komise o uložení pokuty
— Návrh na předběžné opatření — Nevydání rozhodnutí ve
věci samé — Neexistence naléhavosti“)

1) O projednávané žalobě již není třeba rozhodnout.

(2009/C 193/36)

2) Evropskému parlamentu se ukládá náhrada nákladů řízení.

(1) Úř. věst. C 44, 21.2.2009.

Jednací jazyk: němčina
Účastníci řízení
Žalobce: Z (X, Německo) (zástupci: C. Grau a N. Jäger, advokáti)

Usnesení předsedy Soudu prvního stupně ze dne 30.
června 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils
Hansen v. Komise
(Věc T-550/08 R)
(„Předběžné opatření — Rozhodnutí Komise o uložení pokuty
— Návrh na odklad provádění a předběžná opatření (vrácení
již zaplacené pokuty a vzdání se požadavku bankovní záruky)
— Neexistence fumus boni juris a nedostatek naléhavosti“)
(2009/C 193/35)
Jednací jazyk: němčina
Účastnice řízení
Žalobkyně: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG
(Hamburk, Německo) (zástupci: M. Dallmann a U. Krauthause,
advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: R. Sauer, V.
Bottka a A. Bouquet, zmocněnci)
Předmět věci
Nahlédnutí do rozhodnutí Komise ze dne 28. ledna 2009 v
řízení podle článku 81 ES a článku 53 Dohody o EHP (věc
COMP/G/39.406 — Mořské potrubí) a odstranění jmenovitého
uvedení navrhovatele v textu tohoto rozhodnutí
Výrok
1) Návrh na předběžné opatření se zamítá v části, ve které se ještě
nestal bezpředmětným.
2) Toto usnesení ruší a nahrazuje usnesení ze dne 6. května 2009.
3) O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

