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C 193/22

Uradni list Evropske unije

Sklep Sodišča prve stopnje z dne 2. junija 2009 — AVLUX
proti Parlamentu
(Zadeva T-524/08) (1)
(„Ničnostna tožba — Javna naročila storitev — Razpis v zvezi
z razširitvijo in posodobitvijo zgradbe Konrad Adenauer v
Luxembourgu — Zavrnitev ponudbe ponudnika — Razgla
sitev ničnosti postopka oddaje javnega naročila — Ustavitev
postopka“)
(2009/C 193/34)
Jezik postopka: francoščina

15.8.2009

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: A.
Antoniadis in R. Sauer, zastopnika)
Predmet
Predlog za odložitev izvršitve končne odločbe C(2008)5476
Komisije z dne 1. oktobra 2008 v zvezi s postopkom na
podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EEA v
zadevi COMP/39181 — vosek za sveče, v delu, kjer tožeči
stranki nalaga plačilo globe, predlog da se tožečo stranko
oprosti obveznosti predložitve bančne garancije kot pogoja za
odpravo obveznosti plačila in predlog za izdajo drugih začasnih
ukrepov.
Izrek

Stranki

1. Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

Tožeča stranka: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Luxe
mbourg, Luksemburg) (zastopnik: R. Adam, odvetnik)

2. Odločitev o stroških se pridrži.

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: M. Ecker in D.
Petersheim, zastopnika)
Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 8. junija
2009 — Z proti Komisiji

Predmet
Razglasitev ničnosti odločbe Parlamenta z dne 2. oktobra 2008,
s katero je bila zavrnjena ponudba tožeče stranke v okviru
razpisa v zvezi z razširitvijo in posodobitvijo zgradbe KAD v
Luxembourgu (UL 2008, S 193-254240)
Izrek

(Zadeva T-173/09 R)
(„Izdaja začasne odredbe — Zagotovitev vpogleda tretje osebe
v odločbo Komisije, s katero je bilo naloženo plačilo globe in ki
še ni bila objavljena — Predlog za sprejetje začasnih ukrepov
— Ustavitev postopka — Neobstoj nujnosti“)

1) Postopek se ustavi.

(2009/C 193/36)

2) Evropskemu parlamentu se naloži plačilo stroškov.

Jezik postopka: nemščina
Stranki

(1) UL C 44, 21.2.2009.

Tožeča stranka: Z (X, Nemčija) (zastopnika: C. Grau in N. Jäger,
odvetnika)
Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 30. junija
2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen
proti Komisiji
(Zadeva T-550/08 R)
(„Začasna odredba — Odločba Komisije, s katero je naloženo
plačilo globe — Predlog za odložitev izvršitve in za sprejetje
začasnih ukrepov (vračilo že naložene globe in odpoved izdaji
bančnega jamstva) — Neobstoj fumus boni juris in neobstoj
nujnosti“)
(2009/C 193/35)
Jezik postopka: nemščina

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopniki: R.
Sauer, V. Bottka in A. Bouquet, zastopniki)
Predmet
Zagotovitev vpogleda v Odločbo Komisije z dne 28. januarja
2009 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe in
člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/G/39.406 — cevi za
uporabo v pomorstvu) in odstranitev poimenske navedbe tožeče
stranke iz besedila te odločbe.
Izrek
1) Predlog za izdajo začasne odredbe se v delu, v katerem še ni postal
brezpredmeten, zavrne.
2) Ta sklep razveljavlja in nadomešča sklep z dne 6. maja 2009.

Stranki
Tožeča stranka: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG
(Hamburg, Nemčija) (zastopnika: M. Dallmann in U. Krauthause,
odvetnika)

3) Odločitev o stroških se pridrži.

