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Saken

Domslut

Överklagande av tribunalens dom (femte avdelningen) av den 9
september 2010 i mål T-119/06, Usha Martin mot rådet och
kommissionen, genom vilken tribunalen ogillade talan avseende
ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2006/38/EG av den
22 december 2005 om ändring av beslut 1999/572/EG beträf
fande godtagande av åtaganden i samband med antidumpnings
förfarandena beträffande import av linor och kablar av stål med
ursprung i bland annat Indien (EUT L 22, s. 54), och ogiltig
förklaring av rådets förordning (EG) nr 121/2006 av den 23
januari 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1858/2005
beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på im
port av linor och kablar av stål med ursprung i bland annat
Indien (EUT L 22, s. 1)

1. Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den
13 september 2010 i de förenade målen T-166/07 och
T-285/07, Italien mot kommissionen, upphävs.
2. Meddelandena om de allmänna uttagningsproven EPSO/
AD/94/07 för att upprätta en anställningsreserv avseende tjänster
som handläggare (AD 5) inom området information, kommuni
kation och media, EPSO/AST/37/07 för att upprätta en anställ
ningsreserv avseende tjänster som assistenter (AST 3) inom om
rådet kommunikation och information, och EPSO/AD/95/07 för
att upprätta en anställningsreserv avseende tjänster som handläg
gare (AD 5) inom området information (bibliotek/dokumenta
tion), ogiltigförklaras.

Domslut
1. Överklagandet ogillas.
2. Usha Martin Ltd ska ersätta de rättegångskostnader som upp
kommit i detta förfarande.

3. Europeiska kommissionen ska ersätta Republiken Italiens rätte
gångskostnader samt bära sina egna kostnader i båda instanserna.
4. Republiken Grekland och Republiken Litauen ska bära sina egna
rättegångskostnader.

(1) EUT C 55, 19.2.2011.
(1) EUT C 63, 26.2.2011.

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 27 november
2012 — Republiken Italien mot Europeiska kommissionen,
Republiken Litauen och Republiken Grekland
(Mål C-566/10 P) (1)
(Överklagande — Språkregler — Meddelanden om allmänna
uttagningsprov för rekrytering av handläggare och assistenter
— Offentliggörande i fulltext på tre officiella språk — Språk
som används för delproven — Val av andraspråk bland tre
officiella språk)
(2013/C 26/04)
Rättegångsspråk: italienska

Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 november
2012
—
Europeiska
kommissionen
mot
Förbundsrepubliken Tyskland
(Mål C-600/10) (1)
(Fördragsbrott — Fri rörlighet för kapital — Beskattning av
utdelningar och räntor som betalas till pensionsfonder och
pensionskassor — Behandlingen av utdelningar och räntor
som betalas till institut som inte har hemvist i landet —
Avdrag för de rörelsekostnader som har direkt samband
med förvärv av intäkter i form av utdelningar och räntor
— Bevisbörda)
(2013/C 26/05)

Parter
Klagande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri och P. Gentili,
avvocato dello Stato)
Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: J. Cur
rall och J. Baquero Cruz), Republiken Litauen och Republiken
Grekland (ombud: A. Samoni-Rantou, S. Vodina och G. Papa
gianni)

Rättegångsspråk: tyska
Parter
Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och W.
Mölls)
Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: T. Henze och J.
Möller)

Saken
Överklagande av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen)
meddelade den 13 september 2010 i de förenade målen
T-166/07 och T-285/07, Italien mot kommissionen, varigenom
tribunalen ogillade en talan om ogiltigförklaring av meddelan
dena om allmänt uttagningsprov EPSO/AD/94/07 (EUT C 45 A,
2007, s. 3), EPSO/AST/37/07 (EUT C 45 A, 2007, s. 15) och
EPSO/AD/95/07 (EUT C 103 A, 2007, s. 7)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken
Frankrike (ombud: G. de Bergues och N. Rouam), Konungariket
Nederländerna (ombud: C. Wissels och C. Schillemans), Repu
bliken Finland (ombud: M. Pere), Konungariket Sverige (ombud:
A. Falk och S. Johannesson), Förenade konungariket Storbritan
nien och Nordirland (ombud: H. Walker, biträdd av G. Facenna,
barrister)

