
A Bíróság 2006. december 8-i végzése – Polyelectrolyte
Producers Group kontra az Európai Közösségek Bizottsága

és az Európai Unió Tanácsa

(C-368/05. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – A Közösség álláspontját meghatározó tanácsi
határozat – Norvégia számára az akrilamid vegyi anyag tekin-
tetében a Közösségben engedélyezettnél szigorúbb koncentrá-
ciós határérték alkalmazását lehetővé tévő EGT-vegyesbizott-

sági határozat)

(2007/C 82/16)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Polyelectrolyte Producers Group (képviselők: K. Van
Maldegem és C. Mereu, ügyvédek)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa (képviselők:
G. Curmi, J.-P. Hix és F. Florindo Gijón) és az Európai Közös-
ségek Bizottsága (képviselők: J. Forman és M. Wilderspin megha-
talmazottak)

Tárgy

Az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságának (második tanács) a
T-376/04. sz. Polyelectrolyte Producers Group kontra az Európai
Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága ügyben
2005. július 22-én hozott végzése ellen benyújtott fellebbezés,
amely végzés szerint elfogadhatatlan a felperes keresete, amely
egyrészt az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról
szóló, 2004. április 26-i 59/2004 EGT-vegyesbizottsági határo-
zat (HL L 277, 30. o.) részbeni megsemmisítésére irányul,
amennyiben az lehetővé teszi Norvégia számára az akrilamid
vegyi anyag tekintetében a Közösség területén alkalmazottnál
szigorúbb koncentrációs határérték alkalmazását, másrészt az
EGT-Vegyesbizottság 1996. március 26-i 62. ülésén elfogadott,
az EGT-Megállapodás veszélyes anyagokkal kapcsolatos módo-
sító rendelkezésekről szóló közös nyilatkozat (HL C 185, 6. o.)
jogellenességének megállapítására irányul, valamint kártérítési
kereset azon kár megtérítésére, amelyet a felperes a megtáma-
dott határozat elfogadása következtében állítólagosan elszenve-
dett

Rendelkező rész

1) A fellebbezést elutasítja.

2) A Polyelectrolyte Producers Group-ot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 10., 2006.1.14.

A Bíróság 2007. január 22-i végzése – Bart Nijs kontra az
Európai Közösségek Számvevőszéke

(C-373/05. P. sz. ügy) (1)

(„Fellebbezés – Tisztviselők – Tisztviselő LA 5 besorolási foko-
zatba való előléptetését elutasító határozat – Előzetes panasz –
A tárgy és ok jellege – Nyilvánvalóan megalapozatlan felleb-

bezés”)

(2007/C 82/17)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

Másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Számvevőszéke
(képviselők: T. Kennedy és G. Corstens meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Fellebbezés az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-377/04. sz.,
Nijs kontra Számvevőszék ügyben 2005. május 26-án hozott
végzése ellen, amelyben az Elsőfokú Bíróság mint elfogad-
hatatlant elutasította a Számvevőszék által hozott, a fellebbe-
zőnek a 2003-as értékelési időszakban fordító-lektor (LA 5)
besorolási fokozatba való előléptetését megtagadó határozat
megsemmisítése iránt benyújtott keresetet.

A végzés rendelkező része

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság B. Nijs-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 330., 2005.12.24.

A Bíróság 2007. január 26-i végzése – Elisabetta Righini
kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-57/06. P. sz. ügy) (1)

(„Fellebbezés – Tisztviselők – Ideiglenes alkalmazottak – Beso-
rolási osztályba és fizetési fokozatba sorolás – Az előmeneteli
rendszer magasabb besorolási fokozatába sorolás – A tények
elferdítése – Indokolási hibák – Részben nyilvánvalóan elfo-
gadhatatlan, részben nyilvánvalóan alaptalan fellebbezés”)

(2007/C 82/18)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Elisabetta Righini (képviselők: E. Boigelot ügyvéd)
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