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Förstainstansrättens beslut av den 2 juni 2009 — AVLUX
mot parlamentet
(Mål T-524/08) (1)
(Talan om ogiltigförklaring — Offentlig upphandling av
tjänster — Inbjudan att lämna anbud avseende utbyggnad
och renovering av byggnaden Konrad Adenauer i Luxemburg
— Förkastande av en anbudsgivares anbud — Ogiltigförkla
ring av förfarandet för tilldelning av kontrakt — Anledning
saknas att döma i saken)

15.8.2009

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: A.
Antoniadis och R. Sauer)
Saken
Ansökan om uppskov med verkställigheten av kommissionens
beslut K(2008) 5476 slutlig av den 1 oktober 2008 om ett
förfarande enligt artikel 81 EG och artikel 53 EES-avtalet
(ärende COMP/39.181 — ljusvax), i den del sökanden ålades
böter, ansökan om att befria sökanden från skyldigheten att
ställa en bankgaranti som villkor för att slippa betalningsskyl
dighet samt andra interimistiska åtgärder.

(2009/C 193/34)
Rättegångsspråk: franska
Parter

Avgörande
1) Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.
2) Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

Sökande: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Lux
embourg, Luxemburg) (ombud: advokaten R. Adam)
Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Ecker och D. Peters
heim)
Saken
Talan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut av den 2
oktober 2008 att förkasta det anbud sökanden lämnat inom
ramen för ett anbudsförfarande avseende utbyggnad och reno
vering av byggnaden Konrad Adenauer i Luxemburg (EUT
2008/S 193-254240).
Avgörande

Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 8
juni 2009 — Z mot kommissionen
(Mål T-173/09 R)
(Interimistiskt förfarande — En berörd tredje mans tillgång
till ett kommissionsbeslut som rör åläggande av böter och som
ännu inte publicerats — Ansökan om interimistiska åtgärder
— Anledning saknas att döma i saken — Situation som
ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

1) Det finns inte längre anledning att döma i saken.

(2009/C 193/36)

2) Europaparlamentet ska ersätta rättegångskostnaderna.
(1) EUT C 44, 21.2.2009

Rättegångsspråk: tyska
Parter

Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 30
juni 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen
mot kommissionen
(Mål T-550/08 R)
(Interimistiskt förfarande — Beslut av kommissionen att
ålägga böter — Ansökan om uppskov med verkställighet
och andra interimistiska åtgärder (återbetalning av redan er
lagda böter och avstående från bankgaranti) — Fumus boni
juris saknas och situation som ställer krav på skyndsamhet
föreligger inte)
(2009/C 193/35)
Rättegångsspråk: tyska

Sökande: Z (X, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Grau och N.
Jäger)
Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: R.
Sauer, V. Bottka och A. Bouquet)
Saken
Tillgång till ett beslut av kommissionen av den 28 januari 2009
i ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i
EES-avtalet (ärende COMP/G/39.406 — Marina slangar) och
avlägsnande av sökandens namn i detta beslut.
Avgörande
1) Ansökan om interimistiska åtgärder avslås i den del dess föremål
inte redan har förfallit.
2) Detta beslut upphäver och ersätter beslutet av den 6 maj 2009.

Parter
Sökande: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG
(Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Dallmann och
U. Krauthause)

3) Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.

