
módosított 85/337 irányelv, illetve a 2003/35 irányelvvel módo
sított 96/61 irányelv hatálya alá tartozó műveletekre vonatkozó 
határozatokkal szembeni jogorvoslati eljáráshoz való jogot azokra 
a környezetvédelmi egyesületekre korlátozza, amelyeknek legalább 
2000 tagja van. 

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

A Bíróság 2010. január 22-i végzése — Görög Köztársaság 
kontra Európai Bizottság 

(C-43/09. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — A Spatában megvalósítandó új athéni nemzet
közi repülőtérre vonatkozó projekthez eredetileg a Kohéziós 
Alapból nyújtott pénzügyi támogatás csökkentéséről szóló 
bizottsági határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A 
visszaható hatály tilalmának elve, valamint a jogbiztonság 
és az arányosság elve — Részben nyilvánvalóan elfogadha

tatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés) 

(2010/C 134/19) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Fellebbező: Görög Köztársaság (képviselők: C. Meïdanis és M. 
Tassopoulou meghatalmazottak) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: D. Trian
tafyllou et B. Conte meghatalmazottak) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (nyolcadik tanács) T-404/05. sz., Görög
ország kontra Bizottság ügyben 2008. november 19-én hozott 
azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú 
Bíróság elutasította az eredetileg a Kohéziós Alapból a 
95/09/65/040. sz. projekthez (új athéni nemzetközi repülőtér 
Spatában) nyújtott pénzügyi támogatás csökkentéséről szóló, 
2005. szeptember 1-jei E(2005) 3243 bizottsági határozat 
megsemmisítése iránti keresetet 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 69., 2009.3.21. 

A Bíróság 2010. január 29-i végzése — Georgios 
Karatzoglou kontra Európai Újjáépítési Ügynökség (AER) 

és az Európai Bizottság az AER jogutódjaként 

(C-68/09. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — Közszol
gálat — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti 

szerződés — Szerződés megszüntetése) 

(2010/C 134/20) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Georgios Karatzoglou (képviselő: S. A. Pappas diki
goros) 

A többi fél az eljárásban: Európai Újjáépítési Ügynökség, az 
Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Martin és J. 
Currall, meghatalmazottak) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (első tanács) T-471/04. sz., Karatzoglou 
kontra Európai Újjáépítési Ügynökség (AER) ügyben 2008. 
december 2-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés — 
Megsemmisítést követően a Törvényszék elé utalás — Az AER 
által a felperes határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti 
szerződésének megszüntetéséről hozott határozat megsemmisí
tése iránti kereset elutasítása — Indokolási kötelezettség — 
Hatáskörrel való visszaélés — A gondos ügyintézés elve 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság Georgios Karatzoglout kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 82., 2009.4.4.
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