
Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia
23 stycznia 2009 r. — Pannon Hőerőmű Zrt. przeciwko

Komisji

(Sprawa T-352/08R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Pomoc
państwa — Decyzja Komisji stwierdzającą niezgodność ze
wspólnym rynkiem pomocy państwa przyznanej przez Węgry
na rzecz niektórych producentów energii elektrycznej w postaci
umów kupna energii elektrycznej — Wniosek o zawieszenie
wykonania — Brak pilnego charakteru — Wyważenie wcho-

dzących w grę interesów)

(2009/C 82/44)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi
és Szolgáltató Zrt. (Pannon Hőerőmű Zrt.) (Pecz, Węgry) (przed-
stawiciele: adwokaci M. Kohlrusz, P. Simon, G. Ormai)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
C. Giolito i K. Talabér-Ritz, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania przepisów art. 2 decyzji
Komisji C (2008) 2223 wersja ostateczna z dnia 4 czerwca
2008 r. dotyczącej pomocy państwa przyznanej przez
Republikę Węgierską w postaci umów kupna energii elek-
trycznej.

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
23 stycznia 2009 r. — Unity OSG FZE przeciwko Radzie i

EUPOL Afganistan

(Sprawa T-511/08 R) (1)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zamó-
wienia publiczne — Odrzucenie oferty — Wniosek o zawie-
szenie wykonania — Utrata szansy — Brak pilnego charak-

teru)

(2009/C 82/45)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Unity OSG FZE (Sharjach, Zjednoczone Emiraty
Arabskie) (przedstawiciele: C. Bryant i J. McEwen, solicitors)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele:
G. Marhic i A. Vitro, pełnomocnicy); i misja policyjna Unii Euro-
pejskiej w Afganistanie (EUPOL Afganistan) (Kabul, Afganistan)

Przedmiot

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji wydanej przez
EUPOL Afganistan w ramach postępowania przetargowego o
odrzuceniu ofertę skarżącej i udzieleniu innemu oferentowi
zamówienia na świadczenie usług dozorowania i ścisłej ochrony
w Afganistanie.

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

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

(1) Dz.U. C 32 z 7.2.2009.

Skarga wniesiona w dniu 3 października 2008 r. — CISAC
przeciwko Komisji

(Sprawa T-442/08)

(2009/C 82/46)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: International Confederation of Societies of
Authors and Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Francja)
(przedstawiciele: J.–F. Bellis i K. Van Hove, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności art. 3 decyzji Komisji z dnia
16 lipca 2008 r. dotyczącej postępowania na podstawie
art. 81 WE i art. 53 EOG (sprawa COMP/C2/38.698 —

CISAC); oraz

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszej skardze strona skarżąca wnosi — na podstawie
art. 230 WE — o stwierdzenie nieważności art. 3 decyzji
Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. (sprawa COMP/C2/38.698 —

CISAC) stanowiącego, że 24 zrzeszone w CISAC organizacje
zbiorowego zarządzania z terenu EOG uczestniczyły w uzgod-
nionych praktykach stanowiących naruszenie art. 81 WE i art.
53 EOG, polegających na „koordynowaniu terytorialnych rozgra-
niczeń upoważnień do wzajemnej reprezentacji udzielanych
sobie nawzajem w sposób powodujący ograniczenie licencji do
terytorium krajowego każdej z organizacji zbiorowego zarzą-
dzania”.
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