
Az Elsőfokú Bíróság 2005. szeptember 7-i ítélete – Heinen
kontra Bizottság

(T-181/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Belső versenyvizsga – Szóbeli vizsga – A
tartaléklistára történő felvétel megtagadása – Nyelvválaszték

– A versenyvizsga-kiírás megszegése – Egyenlő bánásmód”)

(2005/C 257/20)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nathalie Heinen (lakóhelye: Ottignies [Belgium], képvi-
selik: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: L. Lozano
Palacios és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A COM/PB/02. sz. belső versenyvizsga vizsgabizottságának a
felperes szóbeli vizsgájára a felvételi tartaléklistára kerüléshez
elégtelen számú pontot megállapító határozatának megsemmi-
sítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 190., 2004.7.24.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. szeptember 12-i ítélete –
Dionyssopoulou kontra Tanács

(T-320/04. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Rokkantsági nyugdíj – Korrekciós együttható
– A lakóhely fogalma – Egyesült Királyság”)

(2005/C 257/21)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Triantafyllia Dionyssopoulou (képviselik: C. Quackels
és M.-C. Gautier ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Tanácsa (képviselik: M. Sims és
I. Díez Parra meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperes nyugdíjának kiszámításakor a Görögországra
vonatkozó korrekciós együtthatót alkalmazó, 2003. december
12-i tanácsi határozat megsemmisítése iránti kérelem, másrészt
kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 273., 2004.11.6.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. július 22-én hozott végzése –
Polyelectrolyte Producers Group kontra Tanács és

Bizottság

(T-376/04. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – A Közösség álláspontját el-
fogadó tanácsi határozat – EGT-vegyesbizottsági határozat –
Elfogadhatatlansági kifogás – Megtámadható jogi aktus –

Kereshetőségi jog – Elfogadhatatlanság”)

(2005/C 257/22)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Polyelectrolyte Producers Group (székhelye: Brüsszel
[Belgium], képviselik: K. Van Maldegem és C. Mereu ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselik: J.-P. Hix és
B. Hoff-Nielsen meghatalmazottak) és az Európai Közösségek
Bizottsága (képviselik: J. Forman és M. Wilderspin meghatalma-
zottak)
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Az ügy tárgya

Az alperesek azon jogi aktusainak megsemmisítése, amelyek az
Európai Közösségekben alkalmazható és az EGT-megállapodás
II. mellékletének (Műszaki rendszabályok, szabványok, bevizs-
gálás és tanúsítás) módosításáról szóló, 2004. április 26-i
59/2004 EGT-vegyesbizottsági határozatban (HL L 277., 30. o.)
szereplő akrilamid koncentrációs határértékeknél szigorúbb
határértékek alkalmazására jogosítják a Norvég Királyságot,
valamint az e határozatra vonatkozó közösségi álláspont
megsemmisítése

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint elfogadhatatlant elutasítja.

2) A felperes maga viseli saját költségeit, valamint a Bizottság és a
Tanács részéről felmerült költségeket.

(1) HL C 284., 2004.11.20.

Az Elsőfokú Bíróság elnökének 2005. május 23-i végzése –
Dimos Ano Liosion és társai kontra az Európai Közös-

ségek Bizottsága

(T-85/05. R. sz. ügy)

(Ideiglenes intézkedés – Kohéziós Alap – Társfinanszírozási
határozat – Háztartási szemét higiénikus elföldelésére vonat-
kozó projekt – Elfogadhatóság – Fumus boni iuris –

Sürgősség – Hiány)

(2005/C 257/23)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes(ek): Dimos Ano Liosion és társai (Görögország)
(képviselő[k]: G. Kalavros ügyvéd)

Alperes(ek): az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő[k]:
D. Triantafyllou és L. Flynn meghatalmazottak.)

Az ügy tárgya

A 2004. december 21-i E(2004) 5522. sz. bizottsági határozat
végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem, amelyben a
Bizottság odaítélte a nyugat-attikai (Görög Köztársaság) Filísz
község Szkalisztíri helységében megvalósuló második hulladék-
lerakó telep (XYTA) első szakaszának építésére vonatkozó a
Kohéziós Alapból nyújtott pénzügyi támogatást.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet eluta-
sítja

2) Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.

A Friedrich Weber által az Európai Közösségek Bizottsága
ellen 2005. július 25-én benyújtott kereset

(T-290/05. sz. ügy)

(2005/C 257/24)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes(ek): Friedrich Weber (lakóhely: Köln, Németország)
[Képviselő(k): W. Declair Rechtsanwalt]

Alperes(ek): az Európai Közösségek Bizottsága

A felperes(ek) kereseti kérelme(i)

– az alperes 2005. május 27-i határozatát változtassa meg úgy,
hogy az alperes a felperes 2005. április 23-i és a 2005.
április 27-i beadványának megfelelően köteles legyen bete-
kintést biztosítani a felperes számára a németországi közszol-
gálati műsorszóró szervezetek finanszírozására vonatkozó
E 3/2005. sz. állami támogatási üggyel összefüggő iratokba a
1049/2001/EK rendelet alapján;

– kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költségek vise-
lésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság a megtámadott határozatban a transzparenciarend-
elet (1) 4. cikke (2) bekezdésének harmadik francia bekezdése és
4. cikke (3) bekezdésének első albekezdése alapján elutasította a
felperesnek a németországi közszolgálati rádióállomások finan-
szírozására vonatkozó E 3/2005. sz. állami támogatási üggyel
összefüggő iratokba való betekintésre irányuló kérelmét.

A felperes arra hivatkozik, hogy a kérdéses iratok nyilvános-
ságra hozatalához közérdek fűződik.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete
(2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság
dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 43. o.,
magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.)
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