
A végzés rendelkező része 

1. A jelen keresetről már nem szükséges határozni. 

2. A felek maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 272., 2008.10.25. 

A Törvényszék 2010. június 29-i végzése — Mauerhofer 
kontra Bizottság 

(T-515/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„»Bizottság 2007« keretmegállapodás — Szakértőkkel való 
szerződéskötés a harmadik országoknak nyújtott támogatással 
kapcsolatos intézkedések keretében — Szakértői feladatok — 
A Bizottság elszámolható munkanapokkal kapcsolatos intéz
kedése — Megsemmisítés iránti kereset — Megtámadható 
aktus hiánya — Elfogadhatatlanság — Kártérítési kereset 
— Okozati összefüggés — Nyilvánvalóan minden jogi alapot 

nélkülöző kereset”) 

(2010/C 221/72) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Volker Mauerhofer (Bécs, Ausztria) (képviselő: J. Schart
müller ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselő: S. Boelaert meghatalma
zott) 

Az ügy tárgya 

Egyrészt a Bizottság 2008. szeptember 9-i, a 2007/146271. sz. 
a Bizottság és a Bosznia és Hercegovinában kivitelezett „Érték
lánc-elemzés” projektben keretszerződést kötő félként részt vevő 
fél között létrejött egyedi szerződést módosító, a fent említett 
keretszerződést kötő féllel létrejött szerződés értelmében az ez 
utóbbi által a Bizottság felé elszámolható, a felperes által telje
sített munkanapok számának csökkentését előíró belső utasítá
sának megsemmisítése iránti kérelem, másrészt kártérítés iránti 
kereset 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Törvényszék Volker Mauerhofert kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 44., 2009.2.21. 

A Törvényszék 2010. június 16-i végzése — Biocaps 
kontra Bizottság 

(T-24/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Verseny — Közigazgatási eljárás — Vizsgálatot elrendelő 
határozat — Az 1/2003/EK rendelet 20. cikkének (4) bekez
dése — A határozat címzettjének létezése — Jogilag 

nyilvánvalóan megalapozatlan kereset) 

(2010/C 221/73) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Biocaps (Orsay, Franciaország) (képviselők: Y.-R. 
Guillou, H. Speyart van Woerden és T. Verstraeten ügyvédek) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Bouquet és É. Gippini 
Fournier meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Kérelem a COMP/39510. sz. ügyben a 2008. október 29-i 
C(2008) 6524 bizottság határozat megsemmisítése iránt, 
amellyel a Bizottság a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatá
rozott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 
16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (HL 2003. L 1., 1. o.; magyar 
nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.) 20. cikkének (4) 
bekezdése alapján elrendelte, hogy a Laboratoire Champagnat 
Desmoulins Philippakis, valamint az általa közvetlenül vagy 
közvetetten irányított valamennyi jogalany vizsgálatnak vessék 
alá magukat, és amelyet a Bizottság az [EK] 81. és 82. 
cikkeknek az orvosbiológiai vizsgálati szolgáltatások piacára 
való alkalmazására vonatkozó eljárás keretében fogadott el. 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék a keresetet nyilvánvaló jogi megalapozatlanság 
miatt elutasítja. 

2. A Biocaps maga viseli a saját költségeit, valamint a Bizottság 
részéről felmerült költségeket. 

( 1 ) HL C 55., 2009.3.7.
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