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Sagens genstand

Konklusion

Appel af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 9.
september 2010 i sag T-119/06, Usha Martin Ltd. mod Rådet
og Kommissionen, hvorved Retten frifandt Rådet og Kommis
sionen i et søgsmål med påstand om dels annullation af
Kommissionens afgørelse 2006/38/EF af 22. december 2005,
om ændring af afgørelse 1999/572/EF om godtagelse af
tilsagn i forbindelse med antidumpingproceduren vedrørende
importen af tovværk og kabler af stål med oprindelse i bl.a.
Indien (EUT L 22, s. 54), dels annullation af Rådets forordning
(EF) nr. 121/2006 af 23. januar 2006, om ændring af forord
ning (EF) nr. 1858/2005 om indførelse af en endelig antidum
pingtold på importen af tovværk og kabler af stål med oprin
delse i bl.a. Indien (EUT L 22, s. 1).

1) Den af Den Europæiske Unions Ret afsagte dom af 13. september
2010, forenede sager T-166/07 og T-285/07, Italien mod
Kommissionen, ophæves.
2) Meddelelsen om generel udvælgelsesprøve EPSO/AD/94/07 med
henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af fuldmægtige (AD
5) inden for information, kommunikation og medier, generel
udvælgelsesprøve EPSO/AST/37/07 med henblik på oprettelse
af en ansættelsesreserve af assistenter (AST 3) inden for kommu
nikation og information og generel udvælgelsesprøve EPSO/
AD/95/07 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserve af
fuldmægtige (AD 5) inden for information (biblioteker/dokumen
tation) annulleres.

Konklusion
3) Europa-Kommissionen betaler Den Italienske Republiks omkost
ninger og bærer sine egne omkostninger i de to instanser.

1) Appellen forkastes.
2) Usha Martin Ltd betaler omkostningerne i den foreliggende sag.

4) Den Hellenske Republik og Republikken Litauen bærer deres egne
omkostninger.

(1) EUT C 55 af 19.2.2011.
(1) EUT C 63 af 26.2.2011.

Domstolens dom (Store Afdeling) af 27. november 2012 —
Den Italienske Republik mod Europa-Kommissionen,
Republikken Litauen og Den Hellenske Republik
(Sag C-566/10 P)

(1)

(Appel — sprogordning — meddelelser om almindelige udvæl
gelsesprøver med henblik på ansættelse af fuldmægtige og
assistenter — fuldstændig offentliggørelse på tre officielle
sprog — prøvernes sprog — valg af det andet sprog blandt
tre officielle sprog)
(2013/C 26/04)
Processprog: italiensk

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 22. november 2012
— Europa-Kommissionen mod Forbundsrepublikken
Tyskland
(Sag C-600/10) (1)
(Traktatbrud — frie kapitalbevægelser — beskatning af
udbytte og renter betalt til pensionsfonde og pensionskasser
— behandling af udbytte og renter betalt til ikke-hjemmehø
rende institutioner — fradrag af driftsomkostninger, som er
direkte forbundet med indtægter i form af udbytte og renter
— bevisbyrde)

Parter

(2013/C 26/05)

Appellant: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuld
mægtiget og avvocato dello Stato P. Gentili)

Processprog: tysk

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved J. Currall
og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, bistået af avvocato
A. Dal Ferro), Republikken Litauen og Den Hellenske Republik
(ved A. Samoni-Rantou, S. Vodina og G. Papagianni, som
befuldmægtigede)
Sagens genstand
Appel af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 13.
september 2010 i de forenede sager T-166/07 og T-285/07,
hvorved Retten frifandt Kommissionen for en påstand om
annullation af meddelelserne om de generelle udvælgelsesprøver
EPSO/AD/94/07 (EUT 2007 C 45 A, s. 3), EPSO/AST/37/07
(EUT 2007 C 45 A, s. 15) og EPSO/AD/95/07 (EUT 2007
C 103 A, s. 7).

Parter
Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved R. Lyal og W. Mölls, som
befuldmægtigede)
Sagsøgt: Forbundsrepublikken Tyskland (ved T. Henze og J.
Möller, som befuldmægtigede)
Intervenienter til støtte for den anden part i sagen: Den Franske
Republik (ved G. de Bergues og N. Rouam, som befuldmægti
gede), Kongeriget Nederlandene (ved C. Wissels og C. Schille
mans, som befuldmægtigede), Republikken Finland (ved M. Pere,
som befuldmægtiget), Kongeriget Sverige (ved A. Falk og S.
Johannesson, som befuldmægtigede) og Det Forenede Kongerige
Storbritannien og Nordirland (ved H. Walker, som befuldmæg
tiget, bistået af barrrister G. Facenna)

