
Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 24-i ítélete –

M kontra Ombudsman

(T-412/05. sz. ügy) (1)

(„Szerződésen kívüli felelősség – A valamely tagállam maga-
tartását sérelmező panasszal kapcsolatos eljárást megszüntető
bizottsági határozat – Az Európai ombudsman által a panasz
elintézésére vonatkozóan meghozott határozat – A Bizottság
által a hivatali visszásság eseteinek megállapítása során elkö-
vetett hibák – A felperes név szerinti megjelölése – A magán-
élet tiszteletben tartásához való jog, valamint az arányosság és
a kontradiktórius eljárás elvének megsértése – Nem vagyoni

kár – Okozati összefüggés”)

(2008/C 285/62)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: M (Brüsszel, Belgium) (képviselik kezdetben:
G. Vandersanden és A. Kalogeropoulos ügyvédek, később:
A. Kalogeropoulos és L. Levi ügyvédek)

Alperes: Európai ombudsman (képviselők: J. Sant'Anna és
G. Grill meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EK 288. cikk második bekezdésére alapított, a felperes azon
kárának megtérítése iránti kérelem, amely annak következtében
érte őt, hogy az Európai ombudsman által 2002. július 18-án
meghozott, a 1288/99/OV. szám alatt nyilvántartásba vett
panaszra vonatkozó határozatban név szerint szerepelt, valamint
annak következtében, hogy az ombudsman az említett panasz
vizsgálata során és az említett határozatban megfogalmazott
következtetéseket illetően gondatlanul járt el.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi az Európai ombudsmant, hogy a
felperesnek fizessen 10 000 euró kártérítést.

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 48., 2006.2.25.

Az Elsőfokú Bíróság 2008. szeptember 24-i ítélete –

Reliance Industries Ltd kontra az Európai Unió Tanácsa

(T-45/06. sz. ügy) (1)

(„Közös kereskedelempolitika – Dömpingellenes vámok –

Kiegyenlítő vámok – A vámok alkalmazási idejének lejárta –

Felülvizsgálat megindításáról szóló értesítés – Határidő – A
WTO szabályai”)

(2008/C 285/63)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Reliance Industries Ltd (Mumbai, India) (képviselők:
I. MacVay, S. Ahmed solicitors, R. Thompson QC és K. Beal
barrister)

Alperes: Az Európai Unió Tanácsa (képviselők: N. Khan és
P. Stancanelli, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

– a többek között Indiából származó egyes polietilén-terefta-
látok behozatalára alkalmazandó kiegyenlítő intézkedések
megszűnése felülvizsgálatának kezdeményezéséről szóló,
2005. december 1-jei bizottsági értesítés (HL C 304., 4. o.),

– az Indiából, Indonéziából, a Koreai Köztársaságból, Malaj-
ziából, Tajvanról és Thaiföldről származó egyes polietilén-
tereftalátok behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intéz-
kedések megszűnésére irányuló felülvizsgálat kezdeményezé-
séről, valamint a Koreai Köztársaságból és Tajvanról származó
egyes polietilén-tereftalátok behozatalára alkalmazandó
dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálat
[ának] kezdeményezéséről szóló, 2005. december 1-jei bizott-
sági értesítés (HL C 304., 9. o.),

– az Indiából, Malajziából és Thaiföldről származó egyes polie-
tilén-tereftalátok behozatalára végleges kiegyenlítő vám kiveté-
séről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről, illetve
az Indonéziából, a Koreai Köztársaságból és Tajvanból szár-
mazó bizonyos polietilén-tereftalát behozatalára vonatkozó
szubvencióellenes eljárás megszüntetéséről szóló,
2000. november 27-i 2603/2000/EK tanácsi rendelet
(HL L 301., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet,
34. kötet, 241. o.), az Indiából, Indonéziából, Malajziából, a
Koreai Köztársaságból, Tajvanból és Thaiföldről származó
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