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3. Ali je treba šteti, da gre za dogovor o pristojnosti v skladu s členom 12(1)(b) Uredbe št. 2201/2003, kadar zastopnik
nasprotne stranke v kasacijskem postopku ni ugovarjal pristojnosti sodišča, vendar pa ta ni bil pooblaščen, temveč ga je
postavilo sodišče zaradi težav pri vročanju nasprotni stranki v kasacijskem postopku, da bi se ta lahko osebno ali prek
pooblaščenca udeležila v sporu?
(1)

UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 243.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Ireland (Irska) 22. maja 2015 –
Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan
(Zadeva C-237/15)
(2015/C 236/40)
Jezik postopka: angleščina
Predložitveno sodišče
High Court of Ireland
Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Minister for Justice and Equality
Tožena stranka: Francis Lanigan
Vprašanji za predhodno odločanje
1. Kakšen je učinek neupoštevanja rokov, določenih v členu 17 Okvirnega sklepa z dne 13. junija 2002 o evropskem
nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ) (1) v povezavi s členom 15
navedenega okvirnega sklepa?
2. Ali zaradi neupoštevanja rokov iz člena 17 Okvirnega sklepa z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in
postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ) posameznik, ki je do odločitve o njegovi predaji v priporu
dlje, kot je določeno z navedenimi roki, pridobi pravice?
(1)

UL L 190, str. 1.

Pritožba, ki jo je Land Hessen vložila 27. maja 2015 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne
17. marca 2015 v zadevi T-89/09, Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Evropska komisija
(Zadeva C-242/15 P)
(2015/C 236/41)
Jezik postopka: nemščina
Stranke
Pritožnica: Land Hessen (zastopnika: U. Soltész, A. Richter, odvetnika)
Drugi stranki v postopku: Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG, Evropska komisija
Predlogi
Pritožnica Sodišču predlaga, naj:
— razveljavi sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 17. marca 2015 v zadevi T-89/09 v delu, v katerem je bila z njo za
nično razglašena Odločba Komisije (2008)6017 final z dne 21. oktobra 2008, državna pomoč N 512/2007 – Nemčija,
Abalon Hardwood Hessen GmbH;

