
Az Elsőfokú Bíróság 2006. szeptember 27-i ítélete – Lant-
zoni kontra Bíróság

(T-156/05. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Előléptetés – Előmeneteli pontok adása – Az
értékelő jelentéssel való összefüggés – Előléptetés-meg-

tagadás”)

(2006/C 294/98)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Dimitra Lantzoni (Übersyren, Luxemburg) (képviselő:
M. Bouché ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bírósága (képviselő: M. Schauss
meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A felperes panaszainak elbírálásával megbízott bizottság 2005.
március 8-i, egyrészt a felperesnek a 2002. évi előléptetési eljá-
rásban adott előmeneteli pontokra vonatkozó, másrészt pedig a
felperest a 2003. évi előléptetési időszak alapján elő nem
léptető határozatának megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 155., 2005.6.25.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. október 3-i ítélete – Nijs kontra
Számvevőszék

(T-171/05. sz. ügy) (1)

(„Tisztviselők – Előléptetés – 2003. évi előléptetési eljárás –
Értékelő jelentés – Érdempontok adása – A felperest fordító-

lektori beosztásba elő nem léptető határozat”)

(2006/C 294/99)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (képviselő: F.
Rollinger ügyvéd)

Alperes: Európai Számvevőszék (képviselők: T. Kennedy, J.-M.
Stenier és G. Corstens meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperesnek a 2003. évi előléptetési időszakra szóló
értékelő jelentése végleges megállapításáról szóló határozat, a
felperesnek a 2003. évi előléptetési időszakra szóló érdem-
pontjai megállapításáról szóló határozat és a felperest a 2004.
évben elő nem léptető határozat, valamint az e határozatokat
ellen benyújtott panaszt elutasító határozat megsemmisítése,
másrészt pedig kártérítési kérelem

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a felperesnek a 2003. évi előléptetési
időszakra szóló érdempontjait megállapító és a felperest a 2004.
évben elő nem léptető számvevőszéki határozatokat megsemmisíti.

2) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A Számvevőszék maga viseli saját költségeit, és köteles viselni a
felperesnél felmerült költségek felét.

4) A felperes viseli az ideiglenes intézkedés iránti eljárással kapcso-
latban felmerült összes költséget.

(1) HL C 182., 2005.7.23.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. szeptember 18-i végzése –
Wirtschaftskammer Kärnten és best connect Ampere

Strompool kontra Bizottság

(T-350/03. sz. ügy) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset – Verseny – Az összefonó-
dásnak a közös piaccal összeegyeztethetőségét megállapító ha-
tározat – Jogi személyek – Jogi személyeket személyükben

érintő jogi aktusok – Elfogadhatatlanság)

(2006/C 294/100)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: a Wirtschaftskammer Kärnten és a best connect
Ampere Strompool GmbH (Klagenfurt, Ausztria) (képviselő: M.
Angerer ügyvéd)

Alperesek: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők
kezdetben: A. Bouquet, S. Rating és K. Mojzesowicz, később: A.
Bouquet és K. Mojzesowicz)

A felpereseket támogató beavatkozó: az Ampere AG (Berlin,
Németország) (képviselők: C. von Hammerstein és C.-S.
Schweer ügyvédek)
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