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Sprawa T- Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 listopada 2019 r. – Intering i in./Komisja

(Sprawa T-525/19 RII)

(Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Program „Wsparcie UE na rzecz czystego powietrza w 
Kosowie” – Postępowanie przetargowe EuropeAid/140043/DH/WKS/XK – Decyzja odrzucająca wniosek o 

zawieszenie wykonania decyzji o wykluczeniu oferenta z dalszego postępowania – Nowy wniosek o zastosowanie 
środków tymczasowych – Artykuł 159 regulaminu postępowania – Niedopuszczalność)

(2020/C 27/43)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Intering Sh.p.k. (Obilić, Kosowo), Steinmüller Engineering GmbH (Gummersbach, Niemcy), Deling d.o.o. za proizvod-
nju, promet i usluge (Tuzla, Bośnia i Hercegowina), ZM-Vikom d.o.o. za proizvodnju, konstruckcije i montažu (Szybenik, Chorwacja) 
(przedstawiciel: adwokat R. Spielhofen)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Bertelmann, J. Estrada de Solà i M. Kellerbauer, pełnomocnicy)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 159 regulaminu postępowania przed Sądem wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji Europej-
skiej z dnia 29 czerwca 2019 r. w przedmiocie wykluczenia strony skarżącej z dalszego postępowania przetargowego i nieumieszcze-
nia jej na krótkiej liście w postępowaniu w przedmiocie udzielenia zamówienia w ramach programu „Wsparcie UE na rzecz czystego 
powietrza w Kosowie”, dotyczącego redukcji pyłów i tlenków azotu w elektrowni cieplnej Kosowo B, bloki B1 i B2 (Europe-
Aid/140043/DH/WKS/XK).

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje odrzucony.

2) Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Sprawa T- Skarga wniesiona w dniu 25 października 2019 r. – PNB Banka i in./EBC

(Sprawa T-730/19)

(2020/C 27/44)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: PNB Banka (Ryga, Łotwa) i 10 innych skarżących (przedstawiciel: adwokat O. Behrends)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny
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