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Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 26/3

Αντικείμενο

Διατακτικό

Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου
(πέμπτο τμήμα), της 9ης Σεπτεμβρίου 2010, T-119/06, Usha Mar
tin κατά Συμβουλίου και Επιτροπής, με την οποία απορρίφθηκε
προσφυγή με αίτημα, αφενός, την ακύρωση της αποφάσεως
2006/38/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2005, περί
τροποποιήσεως της αποφάσεως 1999/572/ΕΚ για την αποδοχή
των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν σε σχέση με τις
διαδικασίες αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές συρματόσχοι
νων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας (ΕΕ
L 22, σ. 54) και, αφετέρου, του κανονισμού (ΕΚ) 121/2006 του
Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2006, περί τροποποιήσεως του
κανονισμού (ΕΚ) 1858/2005 για την επιβολή οριστικού δασμού
αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από
χάλυβα, καταγωγής, μεταξύ άλλων, Ινδίας (ΕΕ L 22, σ. 1).

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Διατακτικό

1) Αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης της 13ης Σεπτεμβρίου 2010, T-166/07 και
T-285/07, Ιταλία κατά Επιτροπής.
2) Ακυρώνει τις προκηρύξεις των γενικών διαγωνισμών EPSO/
AD/94/07, για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων
για την κάλυψη θέσεων υπαλλήλων διοικήσεως (AD 5) στον
τομέα της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και των μέσων
μαζικής ενημέρωσης, EPSO/AST/37/07, για την κατάρτιση
εφεδρικού πίνακα προσλήψεων για την κάλυψη θέσεων βοη
θών υπαλλήλων (AST 3) στον τομέα της επικοινωνίας και της
πληροφόρησης, και EPSO/AD/95/07, για την κατάρτιση εφε
δρικού πίνακα προσλήψεων 20 υπαλλήλων διοικήσεως (A 5)
στον τομέα της πληροφόρησης (βιβλιοθήκη/τεκμηρίωση).

Το Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
2) Καταδικάζει την Usha Martin Ltd στα δικαστικά έξοδα της
παρούσας δίκης.

3) Η Επιτροπή καταδικάζεται στα έξοδα της Ιταλικής Δημοκρα
τίας και στα δικά της έξοδα τόσο στην πρωτόδικη όσο και
στην κατ’ αναίρεση διαδικασία.
4) Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Λιθουανίας
φέρουν τα δικά τους έξοδα.

(1) ΕΕ C 55 της 19.2.2011.
(1) ΕΕ C 63 26.2.2011.

Απόφαση του Δικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της
27ης Νοεμβρίου 2012 — Ιταλική Δημοκρατία κατά
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δημοκρατία της Λιθουανίας,
Ελληνική Δημοκρατία
(Υπόθεση C-566/10 P) (1)
(Αίτηση αναιρέσεως — Γλωσσικό καθεστώς — Προκήρυξη
γενικών διαγωνισμών για την πρόσληψη υπαλλήλων διοι
κήσεως και βοηθών υπαλλήλων — Πλήρης δημοσίευση σε
τρεις επίσημες γλώσσες — Γλώσσα διεξαγωγής των δοκι
μασιών — Επιλογή της δεύτερης γλώσσας μεταξύ τριών
επισήμων γλωσσών)
(2013/C 26/04)
Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 22ας
Νοεμβρίου
2012
—
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
κατά
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας
(Υπόθεση C-600/10) (1)
(Παράβαση κράτους μέλους — Ελεύθερη κυκλοφορία των
κεφαλαίων — Φορολόγηση των μερισμάτων και των τόκων
που καταβάλλονται στα ταμεία συντάξεων — Φορολογική
μεταχείριση των μερισμάτων και των τόκων που καταβάλ
λονται σε αλλοδαπούς φορείς — Έκπτωση των δαπανών
λειτουργίας που αφορούν άμεσα την πραγματοποίηση εισο
δήματος με τη μορφή μερισμάτων και τόκων — Βάρος
απόδειξης)
(2013/C 26/05)

Διάδικοι
Αναιρεσείουσα: Ιταλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: G. Palmieri, P.
Gentili, avvocato dello Stato)
Αντίδικοι κατ’ αναίρεση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Cur
rall και J. Baquero Cruz, επικουρούμενοι από τον A. Dal Ferro,
avvocato) Δημοκρατία της Λιθουανίας, Ελληνική Δημοκρατία (εκ
πρόσωποι: A. Σαμώνη-Ράντου, Σ. Βώδινα και Γ. Παπαγιάννη)
Αντικείμενο
Αίτηση αναιρέσεως κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου
(έκτο τμήμα) της 13ης Σεπτεμβρίου 2010, συνεκδικασθείσες υπο
θέσεις T-166/07 και Τ-285/07, Ιταλία κατά Επιτροπής, με την
οποία το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα ακυρώσεως των
προκηρύξεων των γενικών διαγωνισμών EPSO/AD/94/07 (ΕΕ 2007,
C 45 A, σ. 3), EPSO/AST/37/07 (ΕΕ 2007, C 45 A, σ. 15) και
EPSO/AD/95/07 (ΕΕ 2007, C 103 A, σ. 7)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική
Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: R. Lyal και W.
Mölls)
Καθής: Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (εκπρόσωποι: T.
Henze και J. Möller)
Παρεμβαίνοντες υπέρ της καθής: Γαλλική Δημοκρατία (εκπρόσωποι:
G. de Bergues και N. Rouam), Βασίλειο των Κάτω Χωρών (εκπρό
σωποι: C. Wissels και C. Schillemans), Δημοκρατία της Φινλανδίας
(εκπρόσωπος: M. Pere), Βασίλειο της Σουηδίας (εκπρόσωποι: A.
Falk και S. Johannesson), Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετα
νίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (εκπρόσωποι: H. Walker, επικου
ρούμενη από τον G. Facenna, barrister)

