
A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: L Flynne 
és A. Steiblytė meghatalmazottak) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-444/07. sz., CPEM 
kontra Bizottság ügyben 2009. június 30-én hozott ítélete 
ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletben az Elsőfokú Bíróság 
elutasította a fellebbezőnek az 1999. augusztus 17-i C(1999) 
2645 határozatban az Európai Szociális Alapból (ESZA) nyúj
tott támogatást megszüntető, 2007. október 4-i C(2007) 4645 
bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelmét — A foglal
koztatást és a társadalmi kohéziót elősegítő mikroprojektek — 
A védelemhez való jog és az egyenlő bánásmód elvének megsér
tése — A „társfelelősség” fogalmának figyelmen kívül hagyása 
— A jogbiztonság elvének megsértése, mivel a „Pályázati útmu
tatónak” több különböző változata létezett — Az OLAF hatá
rozatának alapjául szolgáló, az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 
2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 
(HL L 248., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet, 
74. o.) alkalmazhatóságára vonatkozó kételyek 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság a Centre de promotion de l’emploi par la micro-entrep
rise-t (CPEM) kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 312., 2009.12.19. 

A Bíróság 2010. július 1-i végzése — DSV Road NV kontra 
Európai Bizottság 

(C-358/09. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Vámkódex — Thaiföldről származó mágnesle
mezek importja — Behozatali vám utólagos kivetése — 

Behozatali vámok elengedése iránti kérelem) 

(2010/C 288/25) 

Az eljárás nyelve: holland 

Felek 

Felperes: DSV Road NV (képviselők: A. Poelmans és G. Preckler 
advocaten) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselő: L. Bouyon 
meghatalmazott) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-219/07. sz., DSV Road 
kontra Bizottság ügyben 2009. július 8-én hozott ítélete ellen 
benyújtott fellebbezés, amely ítéletben az Elsőfokú Bíróság eluta
sította a Bizottság 2007. április 4-i, a belga hatóságok felé azt 
jelző határozatának megsemmisítése iránti kérelmet, hogy a 
Thaiföldről származó mágneslemezek esetében igazolt a beho
zatali vám utólagos kivetése és nem igazolt a hivatkozott vámok 
elengedése (REC 05/02. sz. ügy). 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság a DSV Road NV-t kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 297., 2009.12.5. 

A Bíróság 2010. július 7-i végzése (a Corte suprema di 
cassazione előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — 
Gennaro Curia kontra Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Agenzia delle Entrate 

(C-381/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első albekezdése 
— Hatodik HÉA-irányelv — Hatály — HÉA-mentesség — 
13. cikk, B. rész, d) pont, 1. alpont — Hitelek nyújtása, 
közvetítése és kezelése — Uzsorakölcsönök — A nemzeti 

szabályozás értelmében jogellenes tevékenység) 

(2010/C 288/26) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Corte suprema di cassazione 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Gennaro Curia 

Alperes: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle 
Entrate

HU C 288/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.10.23.


