
Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2
maja 2007 r. — IPK International World Tourism Marke-

ting Consultants przeciwko Komisji

(Sprawa T-297/05R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego —

Artykuł 256 WE — Przedmiot wniosku — Dopuszczalność —
Brak pilności)

(2007/C 140/41)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: IPK International World Tourism Marketing
Consultants (przedstawiciel: C. Pitschas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
B. Schima, pełnomocnik, wspierany przez C. Arholda, adwokat)

Przedmiot sprawy

Wniosek dotyczący zawieszenie wykonania decyzji Komisji C
(2006) 6452 z dnia 4 grudnia 2006 r. dotyczącej zwrotu kwoty
318 000 EUR otrzymanej przez skarżącą tytułem zaliczki na
realizację projektu Ecodata

Sentencja postanowienia

1) Wniosek złożony w postępowanie w przedmiocie środka tymczaso-
wego zostaje odrzucony.

2) Zastrzega się rozstrzygnięcie o kosztach postępowania.

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3
maja 2007 r. — Polimeri Europa przeciwko Komisji

(Sprawa T-12/07 R)

(Postępowanie w sprawie środka tymczasowego — Konku-
rencja — Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego —

Nakaz wobec osób trzecich — Niedopuszczalność)

(2007/C 140/42)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Włochy) (przed-
stawiciele: adwokaci M. Siragusa, F. Moretti oraz L.Nascimbene)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
pełnomocnicy V. Di Bucci, F. Amato i V. Botka)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego mający na celu,
po pierwsze zobowiązanie Komisji do nakazania, pod groźbą

kary, spółce Manufacture française des pneumatiques Michelin
aby nie korzystała w żaden sposób ani w jakimkolwiek celu z
informacji zawartych w jawnej wersji pisma w sprawie przedsta-
wienia zarzutów z dnia 6 kwietnia 2006 r. przyjętej w ramach
postępowania ustanowionego na podstawie art. 81 WE i art. 53
porozumienia EOG (sprawa COMP/F/38.638 — kauczuk buta-
dienowy i kauczuk styrenowo-butadienowy otrzymany w
wyniku polimeryzacji emulsyjnej) przekazanego tej spółce w
następstwie przyjęcia decyzji Komisji COMP/F2/D (2006) 1095
z dnia 6 listopada 2006 r.; po drugie nakazanie Komisji, aby
przekazała spółce Manufacture française des pneumatiques
Michelin kopię postanowienia i wreszcie nakazanie, aby zostały
podjęte inne działania uznane za konieczne przez prezesa Sądu.

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4
maja 2007 r. — Icuna.Com przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-71/07 R)

(Zamówienia publiczne — Wspólnotowe postępowanie prze-
targowe — Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego

— Brak pilnego charakteru)

(2007/C 140/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Icuna.Com SCRL (Braine-le-Château, Belgia)
(przedstawiciele: J. Windey oraz P. de Bandt, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele:
O. Caisou-Rousseau oraz M. Ecker, pełnomocnicy)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Parlamentu Europej-
skiego z dnia 31 stycznia 2007 r., na mocy której Parlament
unieważnił przetarg EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003, w odnie-
sieniu do części nr 2, do czasu rozpoznania przez Sąd sprawy
w postępowaniu głównym.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.
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