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direktoratet ”Budgetfrågor” vid generaldirektoratet för utskotten med
ansvar för parlamentets interna politik ogiltigförklaras.

Saken
Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut
2005/566/EG av den 9 december 2004 om ett förfarande enligt
artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende C.37.533 –
Kolinklorid) (sammanfattning i EUT L 190, 2005, s. 22).

Domslut

2) Talan ogillas i övrigt.
3) Parlamentet skall ersätta rättegångskostnaderna.

(1) EUT C 115, 14.5.2005.

1) Talan ogillas.
2) Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV och Akzo Nobel
Functional Chemicals BV skall ersätta rättegångskostnaderna.

(1) EUT C 143, 11.6.2005.

Förstainstansrättens dom av den 12 december 2007 –
Italien mot kommissionen
(Mål T-308/05) (1)

Förstainstansrättens dom av den 13 december 2007 –
Angelidis mot parlamentet
(Mål T-113/05) (1)

(Strukturfonder — Samfinansiering — Förordningarna (EG)
nr 1260/1999 och nr 448/2004 — Villkor för att förskott
som nationella organ har utbetalat inom ramen för statliga
stödordningar eller i samband med att stöd beviljats skall vara
stödberättigande — Bevis för att enskilda mottagare har
använt fondmedlen — Talan om ogiltigförklaring — Rättsakt
mot vilken talan kan väckas)
(2008/C 22/78)

(Personalmål — Tjänstemän — Tillsättning av en tjänst i
lönegrad A2 — Avslag på ansökan — Åsidosättande av
väsentliga formföreskrifter — Talan om ogiltigförklaring —
Talan om skadestånd)
(2008/C 22/77)
Rättegångsspråk: franska

Parter

Rättegångsspråk: italienska

Parter
Sökande: Republiken Italien (ombud: inledningsvis A. Cingolo,
därefter P. Gentili, avvocati dello Stato)
Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: L.
Flynn och M. Velardo, biträdda av advokaten G. Faedo)

Sökande: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxemburg) (ombud:
advokaten É. Boigelot)
Svarande: Europaparlamentet (ombud: A. Bencomo Weber, J.F. de
Wachter och A. Lukošiūtė)

Saken
Talan dels om ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut att
avslå sökandens ansökan till tjänsten som direktör för direktoratet ”Budgetfrågor” vid generaldirektoratet för utskotten med
ansvar för parlamentets interna politik och att tillsätta en annan
sökande på nämnda tjänst, dels om ersättning för den skada
som sökanden påstår sig ha lidit till följd av att hans ansökan
avslogs.

Domslut
1) Beslutet av Europaparlamentets presidium av den 25 februari
2004 att tillsätta Alfreda De Feo på tjänsten som direktör för

Saken
Yrkande om ogiltigförklaring av de beslut som kommissionens
brev nr 5272 av den 7 juni 2005, nr 5453 av den 8 juni 2005,
nr 5726 och 5728 av den 17 juni 2005 och nr 5952 av den
23 juni 2005, påstås innehålla.

Domslut
1) Talan ogillas.
2) Republiken Italien skall ersätta rättegångskostnaderna.

(1) EUT C 257, 15.10.2005.

