
Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouquet, V. Bottka és 
R. Sauer meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A Bizottság kötelezése először is arra, hogy jelezze a felperesnek 
a COMP/39.406. sz. (tengeri tömlők) ügyre vonatkozó eljárás 
során az iratbetekintés biztosítása és különösen a 2009. január 
28-i bírságkiszabó bizottsági határozat rendelkezésre bocsátása 
révén, hogy név szerint említik-e a határozatban, és ha igen, 
akkor jelezze azt az összefüggést, amelyben a neve említésre 
került, másodszor hogy az iratbetekintés biztosítását követően 
meghatározandó módon törölje nevének a 2009. január 28-i 
bizottsági határozatban történő említését, harmadszor pedig 
hogy ne hivatkozzon rá név szerint és a 2009. január 28-i 
határozat nem bizalmas változatában kerülje a nevére történő 
bármilyen utalást. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja. 

2. A Törvényszék Z-t kötelezi a költségek viselésére, ideértve az ideig
lenes intézkedés iránti eljárással kapcsolatban felmerült költségeket 
is. 

( 1 ) HL C 167., 2009.7.18. 

A Törvényszék elnökének 2010. június 9-i végzése — 
COLT Télécommunications France kontra Bizottság 

(T-79/10. R. sz. ügy) 

(„Ideiglenes intézkedés — Állami támogatások — Nagytelje
sítményű elektronikus távközlési hálózat működtetése — A 
közszolgáltatással összefüggő terhek ellentételezése — Azt 
megállapító határozat, hogy a bejelentett intézkedés nem 
minősül támogatásnak — A végrehajtás felfüggesztése iránti 

kérelem — A sürgősség hiánya”) 

(2010/C 209/60) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: COLT Télécommunications France SAS (Párizs, Francia
ország) (képviselő: M. Debroux ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Stromsky és C. Urraca 
Caviedes meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Az Hauts-de-Seine megyében (Franciaország) nagyteljesítményű 
elektronikus távközlési hálózat kialakításához és működteté
séhez a közszolgáltatással összefüggő terhek ellentételezése 
érdekében 59 millió eurót kitevő kompenzáció nyújtására 
vonatkozó projektről szóló, 2009. szeptember 30-i C(2009) 
7426 végleges bizottsági határozat végrehajtásának felfüggesz
tése iránti kérelem 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja. 

2. A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz. 

2010. április 7-én benyújtott kereset — Samskip 
Multimodal Container Logistics kontra Európai Bizottság 

(T-166/10. sz. ügy) 

(2010/C 209/61) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Samskip Multimodal Container Logistics BV ('s-Graven
zande, Hollandia) (képviselők: K. Platteau, Y. Maasdam és P. 
Broers ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság 

Kereseti kérelmek 

— A Törvényszék helyezze hatályon kívül az árufuvarozási 
rendszer környezetvédelmi teljesítményének javítása (Marco 
Polo II.) érdekében az Európai Unió programja ( 1 ) keretében 
a 2009. évi kiválasztási eljárás során előterjesztett akcióter
vekhez nyújtott közösségi pénzügyi támogatásról szóló, 
2010. január 27-i C(2010) 580 bizottsági határozatot 
abban a részében, amelyben az a TREN/B4/SUB/01-2009 
MP-II/6. sz. javaslatban szereplő G2G@2XL-projektet válasz
totta, 2 190 539 EUR összegű támogatás erejéig; 

— az eljárási szabályzat 87. cikke 2. §-ának megfelelően a 
Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.

HU 2010.7.31. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 209/39


