C 193/22

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 2-i végzése — AVLUX
kontra Parlament
(T-524/08. sz. ügy) (1)
(„Megsemmisítés iránti kereset — Szolgáltatásnyújtásra
irányuló közbeszerzési szerződések — A luxembourgi Konrad
Adenauer épület felújítására és kibővítésére irányuló közbe
szerzési eljárás — Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása —
Az odaítélési eljárás törlése — Okafogyottság”)
(2009/C 193/34)
Az eljárás nyelve: francia

2009.8.15.

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: A. Anto
niadis és R. Sauer meghatalmazottak)
Az ügy tárgya
Az EK-Szerződés 81. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke
alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39181 — gyertya
viasz ügy) 2008. október 1-jén hozott C (2008) 5476 végleges
bizottsági határozat azon része végrehajtásának felfüggesztése
iránti kérelem, amelyben bírságot szab ki a felperesre; a felpe
resnek a fizetési kötelezettség eltörlésének feltételéül meghatá
rozott, bankgarancia létesítésére vonatkozó kötelezettség alól
történő mentesítése iránti kérelem; egyéb ideiglenes intézkedés
iránti kérelmek.
A végzés rendelkező része

Felek
Felperes: AIB-Vinçotte Luxembourg (Luxembourg, Luxemburg)
(képviselő: R. Adam ügyvéd)

1) Az Elsőfokú Bíróság elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet
elutasítja.
2) Az Elsőfokú Bíróság elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.

Alperes: Európai Parlament (képviselők: M. Ecker és D. Peters
heim meghatalmazottak)
Az ügy tárgya
A Parlament 2008. október 2-i, a felperes által a luxembourgi
Konrad Adenauer épület felújítására és kibővítésére irányuló
közbeszerzési eljárásban (HL 2008/S 193-254240) benyújtott
ajánlatot elutasító határozatának megsemmisítése iránti kérelem
A végzés rendelkező része
1) A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2009. június 8-i végzése —
Z kontra Bizottság
(T-173/09R. sz. ügy)
(„Ideiglenes intézkedés — , Pénzbírságot kiszabó és még közzé
nem tett bizottsági határozatba való betekintés érintett
harmadik személy által — Ideiglenes intézkedés iránti kérelem
— Okafogyottság — A sürgősség hiánya”)

2) Az Elsőfokú Bíróság az Európai Parlamentet kötelezi a költségek
viselésére.

(2009/C 193/36)
Az eljárás nyelve: német

(1) HL C 44., 2009.2.21.

Felek
Felperes: Z (X, Németország) (képviselők: C. Grau és N. Jäger
ügyvédek)
Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2009. június 30-i végzése
— Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen kontra
Bizottság
(T-550/08. R. sz. ügy)
(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A Bizottság bírságot
kiszabó határozata — Végrehajtás felfüggesztése és ideiglenes
intézkedések (már megfizetett bírság visszafizetése és a bank
garanciáról való lemondás) iránti kérelem — A fumus boni
juris hiánya és a sürgősség hiánya”)
(2009/C 193/35)
Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG
(Hamburg, Németország) (képviselők: M. Dallmann és U. Kraut
hause ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: R. Sauer,
V. Bottka és A. Bouquet meghatalmazottak)
Az ügy tárgya
Az EK 81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására
vonatkozó eljárásban (COMP/G/39.406 — tengeri tömlők ügy)
hozott 2009. január 28-i bizottsági határozatba való betekintés
és a kérelmező név szerinti megnevezéseinek e határozat szöve
géből való törlése
A végzés rendelkező része
1) Az Elsőfokú Bíróság elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet
elutasítja annyiban, amennyiben az még nem vált okafogyottá.
2) A jelen végzés a 2009. május 6-i végzést hatályon kívül helyezi és
annak helyébe lép.
3) Az Elsőfokú Bíróság elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.

