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Kommissionen

Rettens kendelse af 24. marts 2010 — Hansen mod
Kommissionen

(Sag T-5/09) (1)

(Sag T-6/09) (1)

(Erstatningssag — konsekvenser for folkesundheden af atom
ulykken i Thule (Grønland) — direktiv 96/29/Euratom —
Kommissionens manglende vedtagelse af foranstaltninger
over for en medlemsstat — søgsmålet åbenbart ugrundet)

(Erstatningssag — konsekvenser for folkesundheden af atom
ulykken i Thule (Grønland) — direktiv 96/29/Euratom —
Kommissionens manglende vedtagelse af foranstaltninger
over for en medlemsstat — søgsmålet åbenbart ugrundet)

(2010/C 134/59)

(2010/C 134/60)

Processprog: engelsk

Processprog: engelsk

Parter

Parter

Sagsøger: Brigit Lind (Greve, Danmark) (ved advokat I.
Anderson)

Sagsøger: Bent Hansen (Aarslev, Danmark) (advokat I. Anderson)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved E. White og M. Patakia,
som befuldmægtigede)

Sagens genstand
Erstatningssag med påstand om erstatning af tab som følge af
Kommissionens påståede manglende vedtagelse af nødvendige
foranstaltninger med henblik på at forpligte Kongeriget
Danmark til at vedtage love og administrative bestemmelser
for at efterkomme Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj
1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til
beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod
de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (EFT
L 159, s. 1), og til at anvende disse bestemmelser på de arbejds
tagere, der var involveret i atomulykken i Thule (Grønland)

Konklusion
1) Europa-Kommissionen frifindes.
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Sagens genstand
Erstatningssag med påstand om erstatning af tab som følge af
Kommissionens påståede manglende vedtagelse af nødvendige
foranstaltninger med henblik på at forpligte Kongeriget
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for at efterkomme Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj
1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til
beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod
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Konklusion
1) Europa-Kommissionen frifindes.

2) Brigit Lind betaler sagens omkostninger.

2) Bent Hansen betaler sagens omkostninger.

(1) EUT C 69 af 21.3.2009.

(1) EUT C 69 af 21.3.2009.

