
Postanowienie sędziego orzekającego w przedmiocie
środków tymczasowych z dnia 14 września 2007 r. —

AWWW przeciwko FEACVT

(Sprawa T-211/07 R)

(Zamówienia publiczne — Wspólnotowa procedura przetar-
gowa— Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego —

Brak pilnego charakteru)

(2007/C 283/50)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: AWWW GmbH ArbeitsWelt-Working World
(Göttingen, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat B. Schreier)

Strona pozwana: Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy
Warunków Życia i Pracy (FEACVT) (przedstawiciel: C. Callanan,
solicitor)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Europejskiej Fundacji
na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy dotyczącej przetargu
nr 2007/S 13-014125 określonego jako „świadczenia usług w
zakresie informacji i analiz dotyczących jakości pracy i zatrud-
nienia, stosunków w pracy i restrukturyzacji na szczeblu euro-
pejskim” do czasu rozpoznania przez Sąd skargi co do istoty.

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

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

Postanowienie sędziego orzekającego w przedmiocie wnio-
sków tymczasowych z dnia 28 września 2007 r. — Francja

przeciwko Komisji

(Sprawa T-257/07 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego —

Zdrowie zwierząt — Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 —
Zwalczanie niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii
— Rozporządzenie (WE) nr 727/2007 — Wniosek o zawie-
szenie wykonania — Fumus boni juris — Pilny charakter —

Wyważenie wchodzących w grę interesów)

(2007/C 283/51)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Republika Francuska (przedstawiciele: E. Belliard,
G. de Bergues, R. Loosli oraz A. During, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel:
M. Nolin, pełnomocnik)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania pkt 3 załącznika do rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 727/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r.
zmieniającego załączniki I, III, VII i X do rozporządzenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 ustanawiającego
zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych
przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 165, str. 8), w
zakresie w jakim wprowadza on pkt 2.3 lit. b) ppkt iii), pkt 2.3
lit. d) i pkt 4 do rozdziału A załącznika VII do rozporządzenia
(WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. (Dz.U. L 147, str.1)

Sentencja

1) Stosowanie pkt 3 załącznika do rozporządzenia Komisji (WE)
nr 727/2007 z dnia 26 czerwca 2007 r. zmieniającego załączniki
I, III, VII i X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobie-
gania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych
encefalopatii zostaje zawieszone do czasu ogłoszenia wyroku
kończącego postępowanie w sprawie, w zakresie w jakim wprowadza
on pkt 2.3 lit. b) ppkt iii), pkt 2.3 lit. d) i pkt 4 do rozdziału A
załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 z dnia
22 maja 2001 r.

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

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia
13 września 2007 r. — Berliner Institut für Vergleichende

Sozialforschung przeciwko Komisji

(Sprawa T-292/07 R)

(Postanowienie w sprawie zastosowania środków tymczaso-
wych — Brak skargi głównej — Niedopuszczalność)

(2007/C 283/52)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Berliner Institut für Vergleichende Sozialfor-
schung eV (Berlin, Niemcy) (przedstawiciel: L. Bechtel, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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