
A felperes felvételi bizottsághoz benyújtott felülvizsgálati
kérelmét, valamint az EPSO-hoz benyújtott panaszát elutasí-
tották. Ezekben a felperes azt kérte, hogy az „A” teszt további
két kérdése (a 11. és a 36.), mivel azok teljességgel hibásak,
logikátlanok és érthetetlenek, kerüljön megsemmisítésre,
aminek következtében a felperes eredményével a 450 legjobb
pályázó közé kerülhet, és így a versenyvizsga további fordu-
lóiban is részt vehet. A kérelmet és a panaszt elutasították.

Kérelmei alátámasztására a felperes a Bíróság alapokmánya 5.
cikke (3) bekezdésében foglalt egyenlő bánásmód elvére hivat-
kozik.

Az Olasz Köztársaság által az Európai Közösségek Bizott-
sága ellen 2005. február 17-én benyújtott kereset

(T-82/05. sz. ügy)

(2005/C 93/74)

(Az eljárás nyelve: olasz)

Az Olasz Köztársaság, képviseli: Antonio Cingolo, avvocato
dello stato, 2005. február 17-én keresetet nyújtott be az
Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságához az Európai Közös-
ségek Bizottsága ellen.

A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg a 2004. december 8-i D(2004) 12075 sz.
feljegyzést, melynek tárgya: a Bizottságnak a Rif. Programma
POR Campania, fizetési kérelem száma 2004 2245 kérttől
eltérő összegű kifizetései, abban a részében, amelyben az
Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága –
Regionális intervenciók Cipruson, Görögországban, Olaszor-
szágban, Máltán, Magyarországon és Hollandiában a
következő határozatát közölte: „ahogyan az a Ministero
dell'Economia 2004. 11. 25-i 0037474 sz. levelében megállapí-
tásra került, egy 1 994 835 euró értékű összeg érvényessége nem
került a 4.2 intézkedés szerinti elismerésre, mivel 2003. február 9-
e után kifizetett vagy ezen időpont után lezárult pályázati kiírású
támogatási rendszerek előlegeire vonatkoznak, amelyeket a
címzettek nem tényleges költségek kifizetésére használtak fel”;

– semmisítsen meg minden kapcsolódó és ezt megelőző jogi
aktust;

– kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek:

A jogalapok és a fontosabb jogi érvek megegyeznek a T-345/
04 sz. Olasz Köztársaság kontra Bizottság ügyben (1) hivatko-
zottakkal.

(1) HL C 262., 2004.10.23., 55. o.
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