
A Törvényszék elnökének 2010. március 26-i végzése — 
Sviluppo Globale kontra Bizottság 

(T-6/10. R. sz. ügy) 

(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közbeszerzési szerző
dések — Közbeszerzési eljárás — Valamely ajánlat elutasítása 
— Végrehajtás felfüggesztése és ideiglenes intézkedés iránti 
kérelem — Esély elvesztése — Súlyos és helyrehozhatatlan 

kár hiánya — Sürgősség hiánya”) 

(2010/C 134/63) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Sviluppo Globale GEIE (Róma, Olaszország) (képviselők: 
F. Sciaudone, R. Sciaudone és A. Neri ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Costa de Oliveira, F. 
Erlbacher és P. Manzini meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A koszovói vám- és adóügyi igazgatási szervek részére történő 
segítségnyújtással kapcsolatos EuropeAid/127843/D/SER/KOS 
közbeszerzési eljárásra vonatkozó, ideiglenes intézkedés iránti 
kérelem. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja. 

2. A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz. 

A Törvényszék elnökének 2010. március 26-i végzése — 
Alisei kontra Bizottság 

(T-16/10. R. sz. ügy) 

(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A fejlődő országok 
részére nyújtott »élelmiszerárakkal kapcsolatos eszközt« léte
sítő program — Pályázati felhívás támogatások odaítélésére 
— Támogatás elutasítása — Végrehajtás felfüggesztése iránti 
kérelem — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Alaki 

követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság”) 

(2010/C 134/64) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Alisei (Róma, Olaszország) (képviselők: F. Sciaudone, R. 
Sciaudone és A. Neri ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Prete és P. van Nuffel 
meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

„Az élelmiszerárak növekedésére a fejlődő országok számára 
gyors válaszadást biztosító eszköz” (EuropeAid/ 
128608/C/ACT/Multi) program keretében benyújtott támoga
tásra irányuló kérelmek kiválasztására vonatkozó ideiglenes 
intézkedések iránti kérelem. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék elnöke az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet 
elutasítja. 

2. A Törvényszék elnöke a költségekről jelenleg nem határoz. 

2010. március 3-án benyújtott kereset — Németország 
kontra Bizottság 

(T-104/10. sz. ügy) 

(2010/C 134/65) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Németországi Szövetségi Köztársaság (képviselők: J. 
Möller és C. von Donat ügyvéd)
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