
A. Dal Ferro ügyvéd, kézbesítési cím: Luxembourg) ügyben, a
felperes pályázatát a római képviseletvezetői beosztás (A3-as
besorolási fokozat) ellátására alkalmas személyek listájának
felállítását célzó COM/A/4/02. sz. nyílt versenyvizsgára el nem
fogadó határozatok megsemmisítése és az alperesnek a felme-
rült kár megtérítésére kötelezése tárgyában, az Elsőfokú Bíróság
(harmadik tanács), tagjai: M. Jaeger elnök, J. Azizi és E.
Cremona bírák; hivatalvezető: J. Palacio Gozález vezető tiszt-
viselő, 2005. március 17-én meghozta ítéletét, amelynek
rendelkező része a következő:

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 304., 2003.12.13.

AZ ELSŐFOKÚ BIRÓSÁG VÉGZÉSE

2005. február 16.

a T-142/03. sz. Fost Plus VZW kontra Európai Közösségek
Bizottsága ügyben (1)

(Megsemmisítés iránti kereset – Jogi személy által benyújtott
kereset – A felperest személyében érintő jogi aktus – 2003/
82/EK határozat – A csomagolóanyagok és a csomagolási
hulladékok hasznosításának és újrafeldolgozásának céljai –

94/62/EK irányelv – Elfogadhatatlanság)

(2005/C 132/50)

(Az eljárás nyelve: holland)

A T-142/03. sz., Fost Plus VZW, székhely: Brüsszel (Belgium),
képviseli P. Wytinck és H. Viaene, ügyvédek, kontra az Európai
Közösségek Bizottsága (meghatalmazott: M. van Beek és a M.
Konstantidinis, kézbesítési cím: Luxembourg) ügyben, a csoma-
golásról és a csomagolási hulladékról szóló, 94/62/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 31., 32. o.) 6. cikkének (6)
bekezdése alapján Belgium által közölt intézkedés megerősíté-
séről szóló, 2003. január 29-i 2003/82/EK bizottsági határozat
1. cikkének megsemmisítése tárgyában, az Elsőfokú Bíróság
(harmadik tanács), tagjai a tanácskozáson: J. Azizi elnök, M.
Jaeger és F. Dehousse, bírák, hivatalvezető: H. Jung, 2005.
február 16-án meghozta végzését, amelynek rendelkező része a
következő:

1) A keresetet elfogadhatatlansága miatt elutasítja.

2) A felperes viseli a saját költségeit, valamint az alperes részéről
felmerült költségeket.

(1) HL C 146., 2003.6.21.

AZ ELSŐFOKÚ BIRÓSÁG VÉGZÉSE

2005. január 19.

a T-372/03. sz. Yves Mahieu kontra Európai Közösségek
Bizottsága (1) ügyben

(Tisztviselők – A panasz és a kereset benyújtásának határ-
ideje – A panasz hallgatólagos elutasítása – Elfogad-

hatatlanság)

(2005/C 132/51)

(Az eljárás nyelve: francia)

A T-372/03. sz. Yves Mahieu, az Európai Közösségek Bizottsá-
gának tisztviselője, (lakóhelye: Auderghem [Belgium], képviseli:
L. Vogel ügyvéd) kontra Európai Közösségek Bizottsága
(meghatalmazott: J. Currall és H. Krämer, kézbesítési cím:
Luxembourg) ügyben, egyrészt a felperes által állítólag elszenve-
dett lelki zaklatások miatt a személyzeti szabályzat 24. cikke és
90. cikkének (1) bekezdése alapján indított kérelmét 2002.
augusztus 6-án elutasító határozat ellen 2002. október 29-én
benyújtott panaszát hallgatólagosan elutasító bizottsági határo-
zat megsemmisítése, másrészt a károk megtérítése tárgyában,
az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács), tagjai M. Vilaras, F.
Dehousse és D. Šváby bírák, hivatalvezető: H. Jung, 2005.
január 19-én meghozta végzését, amelynek rendelkező része a
következő:

1) A keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) Mindegyik fél maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 7., 2004.1.10.
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