
A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

(negyedik tanács)

2005. március 10.

a C-178/04. sz. (a Bundesverwaltungsgericht előzetes
döntéshozatal iránti kérelme) Franz Marhold kontra Land

Baden-Würtenberg ügyben (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikkének 3. §-a – Munkavállalók
– A nemzeti közszolgálati munkáltatók számára dolgozó
tisztviselők – Egyetemi tanár – Éves külön juttatás biztosí-

tása)

(2005/C 182/39)

(Az eljárás nyelve: német)

A C-178/04. sz. ügyben a Bírósághoz a Bundesverwaltungsge-
richt (Németország) által 2004. január 28-i, a Bíróságra 2004.
április 14-én érkezett határozatával az EK 234. cikk alapján
előterjesztett, az e bíróság előtt Franz Marhold és a Land
Baden-Würtenberg között folyamatban levő eljárásban
előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, a Bíróság
(negyedik tanács), tagjai: K. Lenaerts, tanácselnök, J. N. Cunha
Rodrigues és E. Levits (előadó) bírák, főtanácsnok: C. Stix-Hackl,
hivatalvezető: R. Grass 2005. március 10-én meghozta
végzését, amelynek rendelkező része a következő:

Az EK 39. cikkel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely
megtagadja az éves külön juttatáshoz való jogot attól a tisztviselőtől,
aki egy másik tagállam közszolgálati álláshelyének betöltése érdekében
a következő év március 31. előtt mond le tisztségéről, jóllehet ilyen
juttatást biztosít akkor, ha a tisztviselő új álláshelye a nemzeti
közszolgálatban van.

(1) HL C 156., 2004.6.12.

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE

(negyedik tanács)

2005. február 22.

a C-480/04. sz. (a Tribunale di Viterbo előzetes döntésho-
zatal iránti kérelme) ügyben: Antonello D'Antonio elleni

büntetőeljárás (1)

(Előzetes döntéshozatalra utalás – Elfogadhatatlanság)

(2005/C 182/40)

(Az eljárás nyelve: olasz)

A C-480/04. sz. ügyben, az EK 234. cikk alapján benyújtott
előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a
Tribunale di Viterbo (Olaszország) a Bírósághoz 2004.
november 17-én érkezett 2004. november 2-i határozatával az
előtte Antonello D'Antonio ellen folyamatban levő büntetőeljá-
rásban terjesztett elő, a Bíróság (negyedik tanács), tagjai: K.
Lenaerts tanácselnök, N. Colneric és K. Schiemann (előadó)
bírák, főtanácsnok: C. Stix-Hackl, hivatalvezető: R. Grass, 2005.
február 22-én meghozta végzését, amelynek rendelkező része
következő:

A Bíróság a Tribunale di Viterbo 2004. november 2-i határozatával
előterjesztett előzetes döntéshozatal iránti kérelmet, mint nyilvánvalóan
elfogadhatatlant, elutasítja.

(1) HL C 31., 2005.2.5.

Az Európai Közösségek Bizottsága által az Osztrák Köztár-
saság ellen 2005. március 18-án benyújtott kereset

(C-128/05. sz. ügy)

(2005/C 182/41)

(Az eljárás nyelve: német)

Az Európai Közösségek Bizottsága (képviseli: Dr. Dimitris
Triantafyllou, kézbesítési cím: Luxembourg) 2005. március 18-
án keresetet nyújtott be az Európai Közösségek Bíróságához az
Osztrák Köztársaság ellen.
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