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Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

20.7.2015.

3) Vai ir jāuzskata, ka pastāv vienošanās par piekritību atbilstoši Regulas Nr. 2201/2003 12. panta 1. punkta
b) apakšpunktam, ja atbildētāja kasācijas tiesvedībā pārstāvis neiebilst pret tiesas jurisdikciju, taču viņš ir nevis
pilnvarots, bet tiesas iecelts, jo bija grūtības informēt atbildētāju kasācijas tiesvedībā par to, ka viņš personīgi vai ar
pilnvarota pārstāvja starpniecību var piedalīties strīda izskatīšanā?
(1)

OV L 338, 1. lpp.

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 22. maijā iesniedza High Court of Ireland (Īrija) –
Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan
(Lieta C-237/15)
(2015/C 236/40)
Tiesvedības valoda – angļu
Iesniedzējtiesa
High Court of Ireland

Pamatlietas puses
Prasītājs: Minister for Justice and Equality
Atbildētājs: Francis Lanigan

Prejudiciālie jautājumi
1) Kādas ir Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām
starp dalībvalstīm (2002/584/TI) (1) 17. pantā, to lasot kopsakarā ar minētā pamatlēmuma 15. pantu, noteikto termiņu
neievērošanas sekas?
2) Vai Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp
dalībvalstīm (2002/584/TI) 17. pantā paredzēto termiņu neievērošana rada tiesības personai, kura pirms lēmuma par
nodošanu pieņemšanas, pārsniedzot šos termiņus, tiek paturēta apcietinājumā?
(1)

OV L 190, 1. lpp.

Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 17. marta spriedumu lietā T-89/
09 Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Eiropas Komisija 2015. gada 27. maijā iesniedza Land Hessen
(Lieta C-242/15 P)
(2015/C 236/41)
Tiesvedības valoda – vācu
Lietas dalībnieki
Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Land Hessen (pārstāvji – U. Soltész, A. Richter, advokāti)
Pārējie lietas dalībnieki: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:
— atcelt Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 17. marta spriedumu lietā T-89/09 daļā, kurā par spēkā neesošu ir ticis
atzīts Komisijas 2008. gada 21. oktobra Lēmums C(2008) 6017, galīgā redakcija, Valsts atbalsts N 512/2007 – Vācija,
Abalon Hardwood Hessen GmbH;

