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pre rozpočtové záležitosti Generálneho riaditeľstva pre výbory poverené vnútornými politikami Európskeho parlamentu, sa zrušuje.

Predmet veci
Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2005/566/ES
z 9. decembra 2004, ktorým sa upravuje konanie podľa článku
81 Zmluvy o ES a článku 53 Dohody o EHP (prípad COMP/E-2/
37.533 – cholínchlorid) (súhrnné rozhodnutie Ú. v. EÚ L 190,
2005, s. 22)

2. Žaloba sa vo zvyšnej časti zamieta.
3. Parlament je povinný nahradiť trovy konania.

(1) Ú. v. EÚ C 115, 14.5.2005.

Výrok rozsudku
1. Žaloba sa zamieta.
2. Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV a Akzo Nobel
Functional Chemicals BV sú povinní nahradiť trovy konania.

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 –
Taliansko/Komisia

(1) Ú. v. EÚ C 143, 11.6.2005.

(Vec T-308/05) (1)

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2007 –
Angelidis/Parlament

(„Štrukturálne fondy — Spolufinancovanie — Nariadenia
(ES) č. 1260/1999 a 448/2004 — Podmienky oprávnenosti
záloh vyplatených vnútroštátnymi orgánmi v rámci systému
štátnej pomoci alebo v spojitosti s poskytnutím pomoci —
Dôkaz o využití fondov konečnými prijímateľmi — Žaloba
o neplatnosť — Napadnuteľný akt“)

(Vec T-113/05) (1)

(2008/C 22/78)

(„Verejná služba — Úradníci — Obsadenie miesta v platovej
triede A2 — Odmietnutie prihlášky — Porušenie podstatných
formálnych náležitostí — Žaloba o neplatnosť — Žaloba
o náhradu škody“)
Účastníci konania

(2008/C 22/77)
Jazyk konania: francúzština

Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení:
A. Cingolo, neskôr P. Gentili, avvocati dello Stato)

Účastníci konania
Žalobca:
Angel Angelidis (Luxemburg,
(v zastúpení: É. Boigelot, advokát)

Jazyk konania: taliančina

Luxembursko)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: A. Bencomo Weber,
J. F. de Wachter a A. Likošiūtė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci
Na jednej strane žaloba o zrušenie rozhodnutia Európskeho
parlamentu, ktorým bola odmietnutá prihláška žalobcu na
miesto riaditeľa Odboru pre „rozpočtové záležitosti“ Generálneho riaditeľstva pre výbory poverené vnútornými politikami
Parlamentu a ktorým bol na toto miesto vymenovaný iný
kandidát a na druhej strane žaloba o náhradu škody, ktorú
žalobca údajne utrpel v dôsledku odmietnutia jeho prihlášky

Výrok rozsudku
1. Rozhodnutie odboru Európskeho parlamentu z 25. februára 2004,
ktorým bol pán Alfredo De Feo vymenovaný na miesto riaditeľa

pôvodne

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení:
L. Flynn a M. Velardo, splnomocnení zástupcovia, za právnej
pomoci G. Faedo, advokát)

Predmet veci
Návrh na zrušenie rozhodnutí údajne obsiahnutých v listoch
Komisie č. 5272 zo 7. júna 2005, č. 5453 z 8. júna 2005,
č. 5726 a 5728 zo 17. júna 2005 a č. 5952 z 23. júna 2005

Výrok rozsudku
1. Žaloba sa zamieta.
2. Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.

(1) Ú. v. EÚ C 257, 15.10.2005.

