
Az ideiglenes intézkedésről határozó bíró 2007. szep-
tember 14-i végzése – AWWW kontra FEACVT

(T-211/07. R. sz. ügy)

(„Közbeszerzési szerződések – Közösségi közbeszerzési eljárás –

Ideiglenes intézkedés iránti eljárás – Sürgősség hiánya”)

(2007/C 283/50)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: AWWW Gmbh ArbeitsWelt-Working World (Göttingen,
Németország) (képviselő: B. Schreier ügyvéd)

Alperes: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javí-
tásáért (FEACVT) (képviselő: C. Callanan solicitor)

Az ügy tárgya

Az „Európai szintű információs és elemzési szolgáltatások a
munkaminőségről és a foglalkoztatásról, valamint a munkahelyi
kapcsolatokról és az átszervezésről” szóló 2007/S 13-
014125 sz. közbeszerzési szerződés vonatkozásában a FEACVT
által hozott határozat végrehajtásának az Elsőfokú Bíróságnak az
ügy érdemében hozott határozatáig való 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 ideiglenes intézkedésről határozó bíró 2007. szep-
tember 28-i végzése – Franciaország kontra Bizottság

(T-257/07. R. sz. ügy)

(„Ideiglenes intézkedés – Állategészségügy –

999/2001/EK rendelet – Egyes fertőző szivacsos agyvelőbán-
talmak felszámolása – 727/2007/EK rendelet – Végrehajtás
felfüggesztése iránti kérelem – Fumus boni juris – Sürgősség

– Az érdekek mérlegelése”)

(2007/C 283/51)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Francia Köztársaság (képviselő: E. Belliard, G. de Bergues,
R. Loosli és A. During meghatalmazottak)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: M. Nolin
meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az
ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabá-
lyok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet I., III., VII. és IX. mellékletének módosításáról
szóló, 2007. június 26-i 727/2007/EK bizottsági rendelet
(HL L 165., 8. o.) melléklete 3. pontja végrehajtásának felfüg-
gesztése iránti kérelem, amennyiben az a 2001. május 22-i
999/2001/EK rendelet (HL L 147., 1. o.; magyar nyelvű különki-
adás 3. fejezet, 32. kötet, 289. o.) VII. mellékletének
A. fejezetébe beiktatja a 2.3. pont b) alpontjának iii) alpontját, a
2.3. pont d) alpontját és a 4. pontot.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság az alapítélet kihirdetéséig felfüggeszti az egyes
fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való
védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapítá-
sáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
I., III., VII. és IX. mellékletének módosításáról szóló, 2007.
június 26-i 727/2007/EK bizottsági rendelet mellékletének 3.
pontját, amennyiben az a 2001. május 22-i 999/2001/EK ren-
delet VII. mellékletének A. fejezetébe beiktatja a 2.3. pont b)
alpontjának iii) fordulatát, a 2.3. pont d) alpontját és a 4. pontot.

2) Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.

Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2007. szeptember 13-i
végzése – Berliner Institut für Vergleichende

Sozialforschung kontra Bizottság

(T-292/07. R. sz. ügy)

(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem – Az alapeljárásbeli
kereset hiánya – Elfogadhatatlanság”)

(2007/C 283/52)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV
(Berlin, Németország) (képviselő: L. Bechtel ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága
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