
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. április 1-jei ítélete — Valero 
Jordana kontra Bizottság 

(T-385/04. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Közszolgálat — Tisztviselők — Megsemmisítés iránti 
kereset — Kártérítési kereset — Előléptetés — Elsőbbségi 

pontok megítélése”) 

(2009/C 113/60) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Valero Jordana (Brüsszel, Belgium) (képviselők: M. 
Merola és I. van Schendel ügyvédek) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: 
kezdetben V. Joris és C. Berardis-Kayser, később V. Joris és G. 
Berscheid meghatalmazottak, segítőjük: D. Waelbroeck ügyvéd) 

Az ügy tárgya 

A következő határozatok megsemmisítése: 

— a Bizottság jogi szolgálatának főigazgatója által hozott, a 
felperes részére a 2003. évi előmeneteli eljárás során csak 
egy elsőbbségi pontot megítélő, a felperessel 2003. július 7- 
én közölt határozat, amelyet megerősített a kinevezésre 
jogosult hatóságnak a felperessel 2003. december 16-án 
közölt határozata; 

— a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes részére a 2003. 
évi előmeneteli eljárás során összesen 20 pontot megítélő, a 
felperessel 2003. december 16-án közölt határozata; az A5 
besorolási fokozatba tartozó tisztviselőknek a 2003. évi 
előmeneteli eljárás során az előmeneteli bizottságok által 
készített, a 2003. november 13-i 69-2003. sz. Közigazgatási 
Tájékoztatóban közzétett listája; az A4 besorolási fokozatba 
előléptetett tisztviselőknek a 2003. évi előmeneteli eljárás 
során készült, a 2003. november 27-i 73-2003. sz. Közigaz
gatási Tájékoztatóban közzétett listája; valamint azon határo
zat, amely megtagadta a felperes nevének e listákra történő 
felvételét; 

— a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes részére a 2003. 
évi előmeneteli eljárás során kiegészítő elsőbbségi pontok 
megítélését megtagadó határozata, ahogyan az a 2007. 
február 22-i levélből és a 2007. április 17-i határozatból 
következik szerepel, 

valamint 5 000 eurós kártérítésre irányuló kérelem. 

Rendelkező rész 

1) Az Elsőfokú Bíróság megsemmisíti a Bizottság azon határozatait, 
amelyekben összesen 20 előléptetési pontot ítélt meg Gregorio 
Valero Jordanának és megtagadta az A4 besorolási fokozatba 

előléptetett tisztviselőknek a 2003. évi előmeneteli eljárás során 
készült listájára való felvételét. 

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

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

( 1 ) HL C 284., 2004.11.20. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. március 18-i ítélete — Shanghai 
Excell M & E Enterprise és Shanghai Adeptech Precision 

kontra Tanács 

(T-299/05. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Dömping — Kínából származó elektronikus mérlegek beho
zatala — Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás 
jogállása — A 384/96/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének 
a) és c) pontja, (10) bekezdése és a 11. cikk (9) bekezdése”) 

(2009/C 113/61) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperesek: Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd (Shanghai, 
Kína); Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd (Huaxin Town, 
Kína) (képviselők: R. MacLean solicitor és E. Gybels ügyvéd) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.-P. Hix, megha
talmazott, segítője: G. Berrisch, ügyvéd) 

Az alperest támogató beavatkozók: az Európai Közösségek Bizott
sága (képviselők kezdetben: K. Talabér-Ritz és E. Righini, 
később: H. van Vliet és K. Talabér-Ritz, meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

A többek között a Kínai Népköztársaságból származó elektro
nikus mérlegek behozatalára végleges dömpingellenes vám kive
téséről szóló 2605/2000/EK rendeletet módosító 2005. április 
28-i 692/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 112., 1. o.) 1. és 2. 
cikkének megsemmisítése 

Az ítélet rendelkező része 

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja. 

2) A Shanghai Excell M & E Enterprise Co. Ltd és a Shanghai 
Adeptech Precision Co. Ltd maga viseli saját, valamint a Tanács 
költségeit. 

3) A Bizottság maga viseli saját költségeit. 

( 1 ) HL C 257., 2005.10.15.

HU C 113/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.5.16.


