
Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2007. május 2-i végzése –

IPK International World Tourism Marketing Consultants
kontra Bizottság

(T-297/05. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés – EK 256. cikk – A kérelem tárgya – El-
fogadhatóság – A sürgősség hiánya)

(2007/C 140/41)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: IPK International – World Tourism Marketing Consul-
tants GmbH (München, Németország) (képviselő: C. Pitschas
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők B. Schima
meghatalmazott, segítője: C. Arhold ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes által az Ecodata projekthez előlegként kapott
318 000 euró visszafizetésére vonatkozó 2006. december 4-i
C(2006) 6452 bizottsági határozat végrehajtásának felfüggesz-
tése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet
elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság elnöke a költségekről jelenleg nem határoz.

Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2007. május 3-i végzése –

Polimeri Europa kontra Bizottság

(T-12/07. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés – Verseny – Ideiglenes intézkedések
iránti kérelem – Harmadik személyekkel szembeni meghagyás

– Elfogadhatatlanság)

(2007/C 140/42)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Polimeri Europa SpA (Brindisi, Olaszország) (képviselők:
M. Siragusa, F. Moretti és L. Nascimbene ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Di
Bucci, F. Amato és V. Bottka meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Ideiglenes intézkedések iránti kérelem, mindenekelőtt arra vonat-
kozóan, hogy az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Bizottságot arra,

hogy előírja a Manufacture française des pneumatiques Michelin-
nek – akár szankció terhe mellett -, hogy semmilyen módon ne
használja, bármilyen célra irányuljon is, az EK 81. cikk és az
EGT-megállapodás 53. cikke értelmében indult eljárás
(COMP/F/38.638 – butadién gumi és polimerizációs emulzióval
előállított butadién-sztirol gumi ügy) keretében 2006. április 6-
án elfogadott és a 2006. november 6-i COMP/F2/D (2006)
1095 bizottsági határozatot követően az említett társaságnak
továbbított kifogásközlés nem bizalmas változatában szereplő
információkat, továbbá, hogy kötelezze a Bizottságot arra, hogy
küldje el a meghozandó végzés másolatát a Manufacture fran-
çaise des pneumatiques Michelin-nek, és végül hogy az Elsőfokú
Bíróság elnöke által szükségesnek tartott bármilyen egyéb intéz-
kedést tegyen meg.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet eluta-
sítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.

Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2007. május 4-i végzése –

Icuna.Com kontra Parlament

(T-71/07 R. sz. ügy)

(„Közbeszerzés – Közösségi ajánlati felhívás – Ideiglenes intéz-
kedés iránti eljárás – Sürgősség hiánya”)

(2007/C 140/43)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Icuna.Com SCRL (Braine-le-Château, Belgium) (képvi-
selők: J. Windey és P. de Bandt, avocats)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: O. Caisou-Rousseau és
M. Ecker, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Parlament 2007. január 31-i azon határozata végre-
hajtásának az Elsőfokú Bíróságnak az alapügyben történő ítélet-
hozataláig való felfüggesztése iránti kérelem, amellyel a Parla-
ment megszüntette az EP/DGINFO/WEBTV/2006/0003. sz.
közbeszerzési eljárást a 2. tételt illetően.

A végzés rendelkező része

1) Az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja.

2) A költségekről jelenleg nem határoz.
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