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Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2009 m. birželio 2 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis
byloje AVLUX prieš Parlamentą
(Byla T-524/08) (1)
(Ieškinys dėl panaikinimo — Viešieji paslaugų pirkimai —
Konkursas dėl Konrad Adenauer pastato Liuksemburge reno
vavimo ir išplėtimo darbų — Dalyvio pasiūlymo atmetimas —
Sutarties sudarymo procedūros pripažinimas negaliojančia —
Nereikalingumas priimti sprendimą)
(2009/C 193/34)
Proceso kalba: prancūzų

2009 8 15

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama A. Anto
niadis ir R. Sauer
Dalykas
Prašymas sustabdyti 2008 m. spalio 1 d. galutinio Komisijos
sprendimo K (2008) 5476, susijusio su EB sutarties 81
straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra
(byla COMP/39/181 — Žvakių vaškas) vykdymą tiek, kiek juo
ieškovei paskirta bauda; prašymas panaikinti ieškovės pareigą
pateikti banko garantiją kaip sąlygą anuliuoti įpareigojimą
sumokėti; kiti laikinųjų priemonių prašymai.
Rezoliucinė dalis
1. Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones

Šalys
Ieškovė: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Liuksem
burgas, Liuksemburgas), atstovaujama advokato R. Adam

2. Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

Atsakovas: Europos Parlamentas, atstovaujamas M. Ecker ir D.
Petersheim
2009 m. birželio 8 d. Pirmosios instancijos teismo
pirmininko nutartis byloje Z prieš Komisiją

Dalykas
Prašymas panaikinti 2008 m. spalio 2 d. Europos Parlamento
sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovės pasiūlymas, pateiktas per
paskelbtą konkursą dėl Konrad Adenauer pastato Liuksemburge
renovavimo ir išplėtimo darbų (OL 2008, S 193-254240).
Rezoliucinė dalis
1. Sprendimo dėl šio ieškinio priimti nebereikia.

(Byla T-173/09 R)
(Laikinosios apsaugos priemonės — Suinteresuotos trečios
šalies teisė susipažinti su Komisijos sprendimu nustatančiu
baudą, kuris dar nėra paskelbtas — Prašymas taikyti laikiną
sias apsaugos priemones — Nereikalingumas priimti spren
dimą — Skubos nebuvimas)
(2009/C 193/36)

2. Priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

Proceso kalba: vokiečių
(1) OL C 44, 2009 2 21.

Šalys
Ieškovė: Z (X, Vokietija), atstovaujama advokatų C. Grau ir N.
Jäger

2009 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo
pirmininko nutartis byloje Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen prieš Komisiją
(Byla T-550/08 R)
(Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas — Komisijos spren
dimas skirti baudą — Prašymas sustabdyti vykdymą ir taikyti
laikinąsias priemones (grąžinti jau sumokėtą baudą ir atsisa
kyti banko garantijos) — Fumus boni juris ir skubos nebu
vimas)
(2009/C 193/35)
Proceso kalba: vokiečių
Šalys
Ieškovė: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG
(Hamburgas, Vokietija), atstovaujama advokatų M. Dallmann ir
U. Krauthause

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama R. Sauer, V.
Bottka ir A. Bouquet
Dalykas
Teisė susipažinti su 2009 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimu
vykdant procedūrą pagal EB 81 straipsnį ir EEE susitarimo 53
straipsnį (byla COMP/G/39.406 — Jūriniai vamzdžiai) ir pareiš
kėjo vardo išbraukimas šio sprendimo tekste.
Rezoliucinė dalis
1. Atmesti prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kiek jis
dar turi savo objektą.
2. Panaikinti esamą nutartį ir pakeisti 2009 m. gegužės 6 d. Nutar
timi.
3. Atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

