
Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2009. január 23-i végzése –

Pannon Hőerőmű kontra Bizottság

(T-352/08. R. sz. ügy)

(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Állami támogatások –

A Magyarország által az egyes villamosenergia-termelők
számára villamosenergia-vásárlási megállapodások keretében
nyújtott állami támogatást a közös piaccal összeegyeztethetet-
lennek nyilvánító bizottsági határozat – Végrehajtás felfüg-
gesztése iránti kérelem – A sürgősség hiánya – Az érdekek

mérlegelése”)

(2009/C 82/44)

Az eljárás nyelve: magyar

Felek

Felperes: Pannon Hőerőmű Energiatermelő, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Zrt. (Pannon Hőerőmű Zrt.) (Pécs, Magyarország) (képvi-
selők: Kohlrusz M., Simon P. és Ormai G. ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Giolito
és Ritzné Talabér K., meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Magyar Köztársaság által villamosenergia-vásárlási megállapo-
dások keretében nyújtott állami támogatásról szóló, 2008.
június 4-i C (2008) 2223 végleges bizottsági határozat 2. cikke
végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem

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 2009. január 23-i végzése –

Unity OSG FZE kontra Tanács és EUPOL Afghanistan

(T-511/08 R. sz. ügy) (1)

(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Közbeszerzési szerző-
dések – Ajánlat elutasítása – Végrehajtás felfüggesztése iránti

kérelem – Lehetőség elvesztése – A sürgősség hiánya”)

(2009/C 82/45)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Unity OSG FZE (Sharjah, Egyesült Arab Emírségek)
(képviselők: C. Bryant és J. McEwen solicitors)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: G. Marhic és
A. Vitro meghatalmazottak) és az Európai Unió afganisztáni
rendfenntartó missziója (EUPOL Afghanistan) (Kabul, Afga-
nisztán)

Az ügy tárgya

Az EUPOL Afghanistan által az Afganisztánban nyújtandó őrző-
védő és testőri szolgáltatásokra irányuló közbeszerzési eljárásban
hozott, a felperes ajánlatát elutasító, és a szerződést más ajánlat-
tevőnek odaítélő határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti
kérelem.

A végzés rendelkező része

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

2) A költségekről jelenleg nem határoz.

(1) HL C 32., 2009.2.7.

2008. október 3-án benyújtott kereset – CISAC kontra
Bizottság

(T-442/08. sz. ügy)

(2009/C 82/46)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: International Confederation of Societies of Authors and
Composers (CISAC) (Neuilly-sur-Seine, Franciaország) (képvi-
selők: J.-F. Bellis és K. Van Hove ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az EK 81. cikk és az
EGT-Megállapodás 53. cikke szerinti eljárással kapcsolatos,
2008. július 16-i bizottsági határozat (COM/C2/38.698. –

CISAC ügy) 3. cikkét; és

– az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Kereseti kérelmével a felperes az EK 230. cikk alapján a 2008.
július 16-i bizottsági határozat (COM/C2/38.698. – CISAC ügy)
3. cikkének megsemmisítését kéri, amely azt állapította meg,
hogy 24 EGT CISAC tag összehangolt magatartást tanúsít az EK
81. cikk és az EGT-Megállapodás 53. cikkének megsértésével,
„azáltal, hogy úgy hangolja össze az egymásnak adott kölcsönös
képviseleti meghatalmazásaik területi hatályának kijelölését,
hogy az az engedélyeket az egyes közös jogkezelő társaságok
nemzeti területére korlátozza”.
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