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Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 2 juni
2009 — AVLUX/Parlement
(Zaak T-524/08) (1)
(„Beroep tot nietigverklaring — Overheidsopdrachten voor
dienstverlening — Aanbesteding voor uitbreiding en moderni
sering van Konrad Adenauer-gebouw te Luxemburg — Afwij
zing van offerte van inschrijver — Nietigverklaring van pro
cedure voor plaatsen van opdracht — Afdoening zonder be
slissing”)
(2009/C 193/34)
Procestaal: Frans

15.8.2009

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen
(vertegenwoordigers: A. Antoniadis en R. Sauer, gemachtigden)
Voorwerp
Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging van beschik
king C (2008) 5476 def. van de Commissie van 1 oktober
2008 inzake een procedure op grond van artikel 81 van het
EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-Overeenkomst in zaak
COMP/39.181 — Kaarsenwas, voor zover daarbij aan verzoek
ster een boete wordt opgelegd, verzoek om verzoekster te ont
heffen van de verplichting tot het stellen van een bankgarantie
als voorwaarde voor intrekking van de betalingsverplichting,
verdere verzoeken om voorlopige maatregelen
Dictum

Partijen

1) Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.

Verzoekende partij: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL)
(Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: R. Adam, advo
caat)

2) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: M.
Ecker en D. Petersheim, gemachtigden)
Voorwerp
Verzoek tot nietigverklaring van het besluit van het Parlement
van 2 oktober 2008 waarbij verzoeksters offerte in het kader
van een openbare aanbesteding voor de uitbreiding en moder
nisering van het Konrad Adenauer-gebouw te Luxemburg (PB
2008, S 193-254240) is afgewezen

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste
aanleg van 8 juni 2009 — Z/Commissie
(Zaak T-173/09 R)
(„Kort geding — Toegang van betrokken derde tot nog niet
gepubliceerde beschikking van Commissie waarbij geldboete
wordt opgelegd — Verzoek in kort geding — Afdoening zon
der beslissing — Geen spoedeisendheid”)

Dictum

(2009/C 193/36)

1) Op het onderhavige beroep behoeft niet meer te worden beslist.

Procestaal: Duits

2) Het Europees Parlement wordt verwezen in de kosten.
(1) PB C 44 van 21.2.2009.

Beschikking van de president van het Gerecht van eerste
aanleg
van
30
juni
2009
—
Tudapetrol
Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commissie
(Zaak T-550/08 R)
(Kort geding — Beschikking van Commissie waarbij boete
wordt opgelegd — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerleg
ging en voorlopige maatregelen (terugbetaling van reeds be
taalde boete en afzien van bankgarantie) — Ontbreken van
fumus boni juris en spoedeisendheid)
(2009/C 193/35)
Procestaal: Duits
Partijen
Verzoekende partij: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen
KG (Hamburg, Duitsland) (vertegenwoordigers: M. Dallmann en
U. Krauthause, advocaten)

Partijen
Verzoekende partij: Z (X, Duitsland) (vertegenwoordigers: C. Grau
en N. Jäger, advocaten)
Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen
(vertegenwoordigers: R. Sauer, V. Bottka en A. Bouquet, ge
machtigden)
Voorwerp
Toegang tot beschikking van Commissie van 28 januari 2009
in een procedure op grond van artikel 81 EG en artikel 53 van
EER-Overeenkomst (zaak COMP/39.406 — Olieslangen voor
maritieme toepassingen) en schrapping van vermelding van
naam van verzoeker in tekst van beschikking
Dictum
1) Het verzoek in kort geding wordt afgewezen voor zover het niet
reeds zonder voorwerp is geraakt.
2) De onderhavige beschikking vernietigt de beschikking van 6 mei
2009 en treedt in de plaats daarvan.
3) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

