
Rendelkező rész

1) Az Elsőfokú Bíróság a kereseteket mint megalapozatlanokat eluta-
sítja.

2) A Bizottság viseli a saját költségeit, valamint a felperes részéről
felmerült költségek felét. A felperes viseli költségeinek a másik felét.

(1) HL C 144., 2004.10.23.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. november 30-i ítélete – J. kontra
Bizottság

(T-379/04. sz. ügy) (1)

(„Díjazás – Külföldi munkavégzési, illetőleg beilleszkedési
támogatás – A személyzeti szabályzat VII. melléklete 4. cikke
(1) bekezdésének a) pontjában és VII. melléklete 5. cikkének
(1) bekezdésében előírt feltételek – Megsemmisítés iránti
kereset – A hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve”)

(2006/C 331/79)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: J. (Brüsszel, Belgium) (képviselő: C. Forte ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall
és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2004. június 10-i, a felperes panaszait kifejezetten
elutasító határozatának, valamint a Bizottság 2003. október
31-i, a felperesnek az Európai Közösségek tisztviselőinek
személyzeti szabályzata VII. melléklete 4. és 5. cikkében foglalt
külföldi munkavégzési, illetőleg beilleszkedési támogatásra való
jogosultsága elismerését megtagadó, továbbá 2006. december
10-i, az e címen kapott pénzösszegek visszafizetését elrendelő
határozatai megsemmisítése iránti kereset

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 284., 2004.11.20.

Az Elsőfokú Bíróság 2006. november 30-i ítélete –

Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV kontra
Bizottság

(T-382/04. sz. ügy) (1)

(„Vámunió – Vietnámból származó rizspapír – A behozatali
vámok elengedése – Méltányossági szabály – A 2913/92/EGK
rendelet 239. cikke – A vámhatóságok hibája – A nyilvánvaló
gondatlanság fogalma – Az egyenlő bánásmód elve – A

gondos ügyintézés elve – Az arányosság elve”)

(2006/C 331/80)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV
(Landgraaf, Hollandia) (képviselő: H. de Bie, ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: X. Lewis
meghatalmazott, segítője: F. Tuytschaever, ügyvéd)

Az ügy tárgya

A Bizottság 2004. június 17-i REM 19/2002 határozatának
megsemmisítése iránti kérelem, amelyben a Bizottság megálla-
pítja, hogy egy meghatározott esetben nincs helye a behozatali
vám elengedésének.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság kötelezi a felperest a saját és a Bizottság költ-
ségeinek viselésére.

(1) HL C 6., 2005.1.8.

2006.12.30.C 331/36 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


