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Predmet

Izrek

Pritožba, vložena zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z
dne 9. septembra 2010 v zadevi Usha Martin proti Svetu in
Komisiji (T-119/06), s katero je Splošno sodišče zavrnilo tožbo
za razglasitev ničnosti, prvič, Sklepa Komisije 2006/38/ES z dne
22. decembra 2005 o spremembi Sklepa 1999/572/ES o spre
jetju zavez, ponujenih v zvezi s protidampinškimi postopki
glede uvoza jeklenih žičnatih vrvi in kablov s poreklom, med
drugim, iz Indije (UL L 22, str. 54) in, drugič, Uredbe Sveta (ES)
št. 121/2006 z dne 23. januarja 2006 o spremembah Uredbe
(ES) št. 1858/2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve
na uvoz jeklenih vrvi in kablov s poreklom, med drugim, iz
Indije (UL L 22, str. 1).

1. Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 13. septembra
2010 v združenih zadevah Italija proti Komisiji (T-166/07 in
T-285/07) se razveljavi.

2. Obvestila o javnih natečajih EPSO/AD/94/07 za oblikovanje
rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev (AD5) na
področju informacij, komunikacij in medijev, EPSO/AST/37/07
za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev asistentov (AST3)
na področju komunikacij in informacij in EPSO/AD/95/07 za
oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev administratorjev
(AD5) na področju informiranja (bibliotekarstvo/dokumentalistika)
se razglasijo za nična.

Izrek
1. Pritožba se zavrne.

3. Komisija nosi stroške Italijanske republike in svoje stroške na obeh
stopnjah.

2. Družbi Usha Martin Ltd se naloži plačilo stroškov tega postopka.
4. Helenska republika in Republika Litva nosita svoje stroške.
(1) UL C 55, 19.2.2011.
(1) UL C 63, 26.2.2011.

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. novembra 2012 –
Italijanska republika proti Evropski komisiji, Republiki
Litvi, Helenski republiki
(Zadeva C-566/10 P) (1)
(Pritožba — Jezikovna ureditev — Obvestila o javnih nate
čajih za zaposlitev administratorjev in asistentov — Celotna
objava v treh uradnih jezikih — Jezik preverjanj — Izbira
drugega jezika med tremi uradnimi jeziki)
(2013/C 26/04)
Jezik postopka: italijanščina

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 22. novembra 2012 –
Evropska komisija proti Zvezni republiki Nemčiji
(Zadeva C-600/10) (1)
(Neizpolnitev obveznosti države — Prost pretok kapitala —
Obdavčitev dividend in obresti, izplačanih pokojninskim
skladom in pokojninskim blagajnam — Obravnavanje divi
dend in obresti, izplačanih ustanovam nerezidentkam —
Odbitek obratovalnih stroškov, povezanih s prejetjem dohodka
v obliki dividend in obresti — Dokazno breme)
(2013/C 26/05)

Stranke
Pritožnica: Italijanska republika (zastopnika: P. Gentili, agent, G.
Palmieri, avvocato dello Stato)

Druge stranke v postopku: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall
in J. Baquero Cruz, agenta, skupaj z de A. Dal Ferrom, odvet
nikom), Republika Litva, Helenska republika (zastopniki: A.
Samoni-Rantou, S. Vodina in G. Papagianni, agentke)

Jezik postopka: nemščina
Stranki
Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: R. Lyal in W.
Mölls, agenta)

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija (zastopnika: T. Henze
in J. Möller, agenta)

Predmet
Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 13.
septembra 2010 v zadevi Italija proti Komisiji (združeni zadevi
T-166/07 in T-285/07), s katero je Splošno sodišče zavrnilo
predlog za razglasitev ničnosti obvestil o javnih natečajih EPSO/
AD/94/07 (UL 2007, C 45 A, str. 3), EPSO/AST/37/07 (UL
2007, C 45 A, str. 15) in EPSO/AD/95/07 (UL 2007, C 103
A, str. 7).

Intervenientke v podporo toženi stranki: Francoska republika
(zastopnika: G. de Bergues in N. Rouam, agenta), Kraljevina
Nizozemska (zastopnika: C. Wissels in C. Schillemans, agenta),
Republika Finska (zastopnik: M. Pere, agent), Kraljevina Švedska
(zastopnika: A. Falk in S. Johannesson, agenta), Združeno kralje
stvo Velika Britanija in Severna Irska (zastopnika: H. Walker,
agent, skupaj z G. Facenno, barrister)

