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Rendelkező rész

Fellebbezés a Törvényszék (ötödik tanács) által a T-119/06. sz.,
Usha Martin kontra Tanács és Bizottság ügyben 2010. szep
tember 9-én hozott ítélet ellen, amely ítéletben a Törvényszék
elutasította az egyrészt a többek között Indiából származó acél
drótkötelek és kábelek behozatalára vonatkozó dömpingellenes
eljárással kapcsolatos kötelezettségvállalások elfogadásáról szóló
1999/572/EK bizottsági határozat módosításáról szóló, 2005.
december 22-i 2006/38/EK bizottsági határozat (HL 2006.
L 22., 54. o.) megsemmisítése, másrészt a többek között Indi
ából származó acél drótkötelek és kábelek behozatalára végleges
dömpingellenes vámot kivető 1858/2005/EK rendelet módosí
tásáról szóló, 2006. január 23-i 121/2006/EK tanácsi rendelet
(HL 2006. L 22., 1. o.) megsemmisítése iránt benyújtott
keresetet.

1. A Bíróság az Európai Unió Törvényszéke T-166/07. és
T-285/07. sz., Olaszország kontra Bizottság egyesített ügyekben
hozott ítéletét hatályon kívül helyezi.

Rendelkező rész
1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja.
2. A Bíróság az Usha Martin Ltd-t kötelezi a jelen eljárás költsége
inek viselésére.

(1) HL C 55., 2011.2.19.

2. A Bíróság megsemmisíti az informatika, kommunikáció és média
területén (AD 5) tanácsosokból álló tartaléklista létrehozására
irányuló EPSO/AD/94/07 nyílt versenyvizsgára vonatkozó kiírást,
a kommunikáció és informatika területén (AST 3) asszisztensekből
álló tartaléklista létrehozására irányuló EPSO/AST/37/07 nyílt
versenyvizsgára vonatkozó kiírást, valamint az informatika (könyv
tár/dokumentáció) területén (AD 5) tanácsosokból álló tartalék
lista létrehozására irányuló EPSO/AD/95/07 nyílt versenyvizs
gára vonatkozó kiírást.
3. A Bíróság arra kötelezi az Európai Bizottságot, hogy mind az
elsőfokú, mind a fellebbezési eljárásban a saját költségein kívül,
viselje az Olasz Köztársaság részéről felmerül költségeket.
4. A Görög Köztársaság és a Litván Köztársaság maguk viselik saját
költségeiket.

(1) HL C 63., 2011.2.26.

A Bíróság (nagytanács) 2012. november 27-i ítélete —
Olasz Köztársaság kontra Európai Bizottság, Litván
Köztársaság és Görög Köztársaság
(C-566/10. sz. ügy) (1)
(Fellebbezés — Nyelvhasználati szabályok — Tanácsosok és
asszisztensek felvételére vonatkozó versenyvizsga-kiírások —
Teljes terjedelemben három hivatalos nyelven való közzététel
— A vizsgák nyelve — A második nyelv három hivatalos
nyelv közül való kiválasztása)
(2013/C 26/04)
Az eljárás nyelve: olasz

A Bíróság (negyedik tanács) 2012. november 22-i ítélete —
Európai Bizottság kontra Németországi Szövetségi
Köztársaság
(C-600/10. sz. ügy) (1)
(Tagállami kötelezettségszegés — A tőke szabad mozgása —
Nyugdíjalapok és nyugdíjpénztárak részére fizetett osztalékok
és kamatok adóztatása — Külföldi illetőségű intézmények
részére fizetett osztalékok és kamatok esetében alkalmazott
bánásmód — Az osztalék- és kamatjövedelem megszerzéséhez
közvetlenül kapcsolódó működési költségek levonása —
Bizonyítási teher)
(2013/C 26/05)

Felek
Fellebbezők: Olasz Köztársaság (képviselők: G. Palmieri meghatal
mazott és P. Gentili avvocato dello Stato)
A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall
és J. Baquero Cruz meghatalmazottak, segítőjük: A. dal Ferro
avvocato), Litván Köztársaság és Görög Köztársaság
(képviselők: A. Samoni-Rantou, S. Vodina és G. Papagianni
meghatalmazottak)
Tárgy
A Törvényszék (hatodik tanács) T-166/07. és T-285/07. sz.,
Olaszország kontra Bizottság egyesített ügyekben 2010. szep
tember 13-án hozott ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely
ítéletben a Törvényszék elutasította az EPSO/AD/94/07 (HL
2007. C 45A., 3. o.), az EPSO/AST/37/07 (HL 2007. C 45A.,
15. o.) és az EPSO/AD/95/07 (HL 2007. C 103A., 7. o.) nyílt
versenyvizsgák vizsgakiírásai megsemmisítése iránti kérelmet.

Az eljárás nyelve: német
Felek
Felperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és W. Mölls
meghatalmazottak)
Alperes: Németországi Szövetségi Köztársaság
T. Henze és J. Möller meghatalmazottak)

(képviselők:

Az alperest támogató beavatkozók: Francia Köztársaság (képviselők:
G. de Bergues és N. Rouam meghatalmazottak), Holland
Királyság (képviselők: C. Wissels és C. Schillemans meghatalma
zottak), Finn Köztársaság (képviselő: M. Pere meghatalmazott),
Svéd Királyság (képviselők: A. Falk és S. Johannesson meghatal
mazottak), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
(képviselők: H. Walker meghatalmazott, segítője: de G. Facenna
barrister)

