
Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság elutasítja a keresetet mint megalapozatlant.

2) A felperes viseli a saját és a Bizottság költségeit.

3) Valamennyi fél viseli saját beavatkozásával kapcsolatban felmerült
költségeket.

(1) HL C 70., 2003.3.22.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. április 30-i végzése – EnBW
Energie Baden-Württemberg kontra Bizottság

(T-387/04. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset – 2003/87/EK irányelv – Az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységeinek kereske-
delmi rendszere – A kibocsátási egységek Németország által
kidolgozott nemzeti kiosztási terve – Állami támogatások –

Eljáráshoz fűződő érdek – Elfogadhatatlanság”)

(2007/C 140/39)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: EnBW Energie Baden-Württemberg (Karlsruhe, Német-
ország) (képviselők: C.-D. Ehlermann, M. Seyfarth,
A. Gutermuth és M. Wissmann ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
U. Wölker, M. Niejahr és T. Scharf meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Németországi Szövetségi Köztár-
saság (képviselők: W.-D. Plessing és U. Forsthoff meghatalma-
zottak, segítőik: D. Sellner és U. Karpenstein ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek a Németor-
szági Szövetségi Köztársaság által, az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rend-
szerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosítá-
sáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek (HL L 275., 32. o.; magyar nyelvű külön-
kiadás 15. fejezet, 7. kötet, 631. o.) megfelelően közölt nemzeti
kiosztási tervét érintő, 2004. július 7-i C (2004) 2515/2
végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet – mint elfogadhatatlant – eluta-
sítja.

2) A felperes maga viseli saját költségeit, valamint az alperesnél felme-
rült költségeket.

3) A beavatkozó maga viseli saját költségeit.

(1) HL C 6., 2005.1.8.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. április 26-i végzése – Tebaldi és
társai kontra Bizottság

(T-415/04. sz. ügy) (1)

(„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2003-as előlépte-
tési időszak – Az előléptetés megtagadása – Előmeneteli

pontok adása – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”)

(2007/C 140/40)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Vittoria Tebaldi (Brüsszel, Belgium), Vicente Tejero
Gazo (Tervuren, Belgium), Victor González Martinez (Brüsszel)
és Alessandro Giovannetti (Ernster, Luxemburg) (képviselők:
kezdetben G. Bounéou és F. Frabetti ügyvédek, majd F. Frabetti
ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Ber-
scheid és H. Kraemer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen a 2003-as előléptetési időszakban előléptetett tiszt-
viselők listája felperesek nevét nem tartalmazó részének, vala-
mint e határozat előkészítő aktusainak megsemmisítése, másod-
lagosan a 2003-as előléptetési időszakban adott előmeneteli
pontok megsemmisítése

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet mint nyilvánvalóan elfogad-
hatatlant elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 300., 2004.12.4.
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