
Másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága (képvi-
selők: V. Joris és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, valamint
D. Waelbroeck ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Elsőfokú Bíróság (ötödik tanács) T-145/04. sz., Righini
kontra Bizottság ügyben 2005. november 15-én hozott ítélete
ellen benyújtott fellebbezés, amely ítéletével az Elsőfokú Bíróság
elutasította a felperesnek a szolgálatban lépésekor az A 7-es
besorolási fokozat 3. fizetési fokozatába való besorolásáról szóló
bizottsági határozat megsemmisítése, illetve a felperes pana-
szának elutasításáról szóló, 2004. január 21-i határozat szükség
szerinti megsemmisítése iránti keresetet.

A végzés rendelkező része

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság Elisabetta Righinit kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 74., 2006.3.25.

A Bíróság 2007. január 19-i végzése (Dioikitiko Protodikeio
Tripolis [Görögország] előzetes döntéshozatal iránti
kérelme) – Carrefour – Marinopoulos AE kontra Nomar-

chiaki aftodioikisi Tripolis

(C-126/06. sz. ügy) (1)

(Áruk szabad mozgása – EK 28. cikk – Mennyiségi korláto-
zások – Azonos hatású intézkedések – Fagyasztott pékáruk

forgalomba hozatala)

(2007/C 82/19)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Dioikitiko Protodikeio Tripolis

Az alapeljárás felei

Felperes: Carrefour – Marinopoulos AE

Alperes: Nomarchiaki aftodioikisi Tripolis

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dioikitiko Protodikeio
Tripolis – Az EK 28. cikk értelmezése – Elősütött (ún. „bake-
off”) pékáruk forgalomba hozatala – Engedélykérési kötele-
zettség

Rendelkező rész

Az EK 28. cikket úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes azon
nemzeti szabályozás, amely a „bake-off” termékek eladását a kenyér- és
hagyományos pékáruk teljes előállítási folyamatára és forgalmazására
alkalmazandó követelményeknek veti alá.

(1) HL C 180., 2006.5.6.

A Bíróság 2006. december 12-i végzése – Autosalone
Ispra Snc kontra Európai Atomenergia-Közösség

(C-129/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Az Európai Atomenergia-Közösség szerződésen
kívüli felelőssége – Szennyvízcsatorna kiöntése – Téves érté-

kelés – Bizonyítási eszközök)

(2007/C 82/20)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Autosalone Ispra Snc (képviselők: B. Casu ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Atomenergia-Közösség, képvi-
seli az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. de March
meghatalmazott és A. Dal Ferro ügyvéd)

Tárgy

Fellebbezés az Elsőfokú Bíróság (második tanács) T-250/02. sz.,
Autosalone Ispra kontra Bizottság ügyben 2005. november
30-án hozott ítélete ellen, amellyel az Elsőfokú Bíróság elutasí-
totta a Közösségnek a felperest az isprai közös kutatóközpont
kezelésében és karbantartásában álló szennyvízcsatorna kiöntése
miatt állítólagosan ért károkért való felelősségének megállapítása
iránti kérelmet – A bizonyítási teherrel kapcsolatos eljárási
szabályok megsértése

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság az Autosalone Ispra Snc-t kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 108., 2006.5.6.
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