C 193/22

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. jūnija rīkojums —
AVLUX/Parlaments
(Lieta T-524/08) (1)
(Prasība atcelt tiesību aktu — Pakalpojumu publiskā iepir
kuma līgumi — Publiskā iepirkuma procedūra par Konrāda
Adenauera ēkas Luksemburgā rekonstrukciju un paplašinā
šanu — Kandidāta piedāvājuma noraidīšana — Publiskā
iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras
atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisī
šanas)

15.8.2009.

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — A. Antoniadis
un R. Sauer)
Priekšmets
Pieteikums par Komisijas 2008. gada 1. oktobra Lēmuma C
(2008) 5476, galīgā redakcija, par EK līguma 81. panta un
EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru lietā
COMP/39.181 — sveču vasks, piemērošanas apturēšanu tiktāl,
ciktāl ar to prasītājam uzlikts naudas sods, lūgums atbrīvot
prasītāju no pienākuma iesniegt bankas garantiju kā nosacījumu
samaksas pienākuma izpildei un lūgums noteikt citus pagaidu
pasākumus

(2009/C 193/34)
Tiesvedības valoda — franču
Lietas dalībnieki

Rezolutīvā daļa:
1) pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;
2) lēmuma pieņemšanu par tiesāšanās izdevumiem atlikt.

Prasītāja: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL), Luksemburga
(Luksemburga) (pārstāvis — R. Adam, advokāts)
Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji — M. Ecker un D.
Petersheim)
Priekšmets
Lūgums atcelt Parlamenta 2008. gada 2. oktobra lēmumu, ar
kuru noraidīts prasītājas piedāvājums uzaicinājuma iesniegt
piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūras ietvaros par
Konrāda Adenauera ēkas Luksemburgā rekonstrukciju un papla
šināšanu (OV 2008, S 193-254240)
Rezolutīvā daļa:

Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 8. jūnija
rīkojums — Z/Komisija
(Lieta T-173/09 R)
(Pagaidu noregulējums — Ieinteresētas trešas personas
piekļuve Komisijas lēmumam, ar kuru tiek noteikts naudas
sods un kurš vēl nav publicēts — Pieteikums par pagaidu
noregulējumu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma
taisīšanas — Steidzamības neesamība)

1) izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

(2009/C 193/36)

2) Eiropas Parlaments atlīdzina tiesāšanās izdevumus.
(1) OV C 44, 21.2.2009.

Tiesvedības valoda — vācu
Lietas dalībnieki
Prasītājs: Z, X (Vācija) (pārstāvji — C. Grau un N. Jäger, advokāti)

Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 30. jūnija
rīkojums — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils
Hansen/Komisija

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — R. Sauer, V.
Bottka un A. Bouquet)
Priekšmets

(Lieta T-550/08 R)
(Pagaidu noregulējums — Komisijas lēmums, ar ko uzlikts
naudas sods — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu un
pagaidu pasākumu noteikšanu (samaksāta naudas soda
atmaksa un bankas garantijas atcelšana) — Fumus boni
juris un steidzamības neesamība)
(2009/C 193/35)
Tiesvedības valoda — vācu
Lietas dalībnieki
Prasītājs: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG,
Hamburga (Vācija) (pārstāvji — M. Dallmann un U. Krauthause,
advokāti)

Piekļuve Komisijas 2009. gada 28. janvāra lēmumam, kas ir
pieņemts EK līguma 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemē
rošanas procedūrā (lieta COMP/G/39.406 — jūras cauruļvadi),
un prasītāja vārda dzēšana no šī lēmuma teksta
Rezolutīvā daļa:
1) pieteikumu par pagaidu noregulējumu tiktāl, ciktāl tam vēl nav
zudis priekšmets, noraidīt;
2) ar šo rīkojumu tiek atcelts un aizstāts 2009. gada 6. maija
rīkojums;
3) lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

