
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 czerwca 
2009 r. — AVLUX przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa T-524/08) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Zamówienia publiczne 
na usługi — Przetarg dotyczący rozbudowy i odnowienia 
budynku im. Konrada Adenauera w Luksemburgu — Odrzu
cenie oferty oferenta — Stwierdzenie nieważności postępo
wania w sprawie udzielenia zamówienia — Umorzenie postę

powania) 

(2009/C 193/34) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) 
(Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: R. Adam, avocat) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Ecker 
oraz D. Petersheim, pełnomocnicy 

Przedmiot 

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 2 paździer
nika 2008 r. w sprawie odrzucenia oferty skarżącej w ramach 
przetargu dotyczącego rozbudowy i odnowienia budynku im. 
Konrada Adenauera w Luksemburgu (Dz.U. 2008, S 193- 
254240) 

Sentencja 

1) Postępowanie w sprawie niniejszej skargi zostaje umorzone. 

2) Parlament Europejski ponosi koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.2.2009. 

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 
czerwca 2009 r. — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils 

Hansen przeciwko Komisji 

(Sprawa T-550/08 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Wniosek o zawie
szenie wykonania i zarządzenie środków tymczasowych (zwrot 
zapłaconej już grzywny i rezygnacja z gwarancji bankowej) — 

Brak fumus boni juris i brak pilnego charakteru) 

(2009/C 193/35) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG 
(Hamburg, Niemcy) (przedstawiciele: M. Dallmann i U. Kraut
hause, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: A. Antoniadis i R. Saper, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C (2008) 
5476 wersja ostateczna z dnia 1 października 2008 r. doty
czącej postępowania na podstawie art. 81 traktatu WE i art. 53 
porozumienia EOG w sprawie COMP/39181 — wosk świe
cowy, w zakresie, w jakim nakłada ona na skarżącą grzywnę; 
wniosek o zwolnienie skarżącej z obowiązku ustanowienia 
gwarancji bankowej jako warunku cofnięcia obowiązku zapłaty; 
inne wnioski o zarządzenie środków tymczasowych. 

Sentencja postanowienia 

1) Wniosek o zarządzenie środków tymczasowych zostaje odrzucony. 

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

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 
czerwca 2009 r. — Z przeciwko Komisji Wspólnot 

Europejskich 

(Sprawa T-173/03 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Dostęp 
zainteresowanych osób trzecich do niepublikowanej jeszcze 
decyzji Komisji o nałożeniu grzywny — Wniosek o zastoso
wanie środka tymczasowego — Umorzenie postępowania — 

Brak okoliczności niecierpiących zwłoki) 

(2009/C 193/36) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Z (X, Niemcy) (przedstawiciele: C. Grau i N. 
Jäger, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: R. Sauer, V. Bottka i A. Bouquet, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Dostęp do decyzji Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w postę
powaniu na podstawie art. 81 WE i art. 53 porozumienia EOG 
(sprawa COMP/G/39.406- kable podmorskie) i usunięcie wymie
nienia skarżącej w tekście tej decyzji. 

Sentencja postanowienia 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony, w 
zakresie, w jakim nie stał się on już bezprzedmiotowy. 

2) Niniejsze postanowienie uchyla i zastępuje postanowienie z dnia 6 
maja 2009r. 

3) Rozstrzygnięcie o kosztach zostaje odroczone do czasu wydania 
orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.
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