
A Törvényszék 2009. december 17-i végzése — Nijs kontra 
Számvevőszék 

(T-567/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — A fellebbező 
2005. évi előléptetési időszakban történő előléptetését mellőző 
határozat — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben 

nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”) 

(2010/C 37/52) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (képviselő: 
F. Rollinger ügyvéd) 

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Számvevőszéke (képvi
selők: T. Kennedy, J.-M. Steiner és G. Corstens meghatalma
zottak) 

Tárgy 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (második tanács) 
F-49/06. sz., Nijs kontra Számvevőszék ügyben 2008. október 
9-én hozott ítélete (az EBHT-ban még nem tették közzé) ellen 
benyújtott, ezen ítélet hatályon kívül helyezésére irányuló felleb
bezés 

Rendelkező rész 

1. A Törvényszék a fellebbezést elutasítja. 

2. Bart Nijs maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az 
Európai Unió Számvevőszéke részéről a jelen eljárásban felmerült 
költségeket. 

( 1 ) HL C 55., 2009.3.7. 

A Törvényszék elnökének 2009. december 17-i végzése — 
Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop 

Luchtverontreiniging Utrecht kontra Bizottság 

(T-396/09. R. sz. ügy) 

(„Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A tagállamoknak a 
környezeti levegő minőségének védelmére és javítására vonat
kozó kötelezettsége — Valamely tagállamnak nyújtott eltérés 
— A felülvizsgálat Bizottság általi megtagadása — A végre
hajtás felfüggesztése iránti kérelem és ideiglenes intézkedések 

— Elfogadhatatlanság”) 

(2010/C 37/53) 

Az eljárás nyelve: holland 

Felek 

Felperesek: Vereniging Milieudefensie (Amszterdam, Hollandia) és 
Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Hollandia) 
(képviselő: A. van den Biesen ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: P. Oliver, W. Roels és 
A. Alcover San Pedro meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészről a 2009. július 28-i C(2009) 6121 azon határozat 
végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelem, amely elfogadha
tatlannak nyilvánította a felperesek arra irányuló kérelmét, hogy 
a Bizottság vizsgálja felül a 2009. április 7-i C (2009) 2560 
végleges határozatát, amely a környezeti levegő szennyezése 
elleni küzdelem területén fennálló kötelezettségei tekintetében 
átmeneti eltérést nyújtott a Holland Királyságnak, másrészről 
pedig a Holland Királyságot e kötelezettségek lehető leghama
rabbi betartására kötelező ideiglenes intézkedések iránti kérelem 

A végzés rendelkező része 

1. A Törvényszék az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet elutasítja. 

2. A Törvényszék a költségekről jelenleg nem határoz.
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