
Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 12-i ítélete – Olasz
Köztársaság és a Brandt Italia kontra Bizottság

(T-239/04. és T-323/04. sz. egyesített ügyek) (1)

(„Állami támogatások – A nehéz helyzetben lévő vállalkozások
számára a foglalkoztatás támogatására sürgős intézkedéseket
előíró szabályozás – A támogatási program közös piaccal való
összeegyeztethetetlenségét kimondó és a folyósított támogatás

visszakövetelését előíró határozat”)

(2007/C 247/39)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes a T-239/04. sz. ügyben: az Olasz Köztársaság (képviselő:
D. Del Gaizo, meghatalmazott)

Felperes a T-323/04. sz. ügyben: a Brandt Italia SpA (Verolanuova,
Olaszország), képviselők: M. van Empel, C. Visco és S. Lamarca
ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
V. Di Bucci, C. Giolito és E. Righini, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Olaszország által létrehozott állami támogatások rendsze-
réről a foglalkoztatásra vonatkozó sürgős rendelkezések tekinte-
tében [helyesen: az Olaszország által a foglalkoztatásra vonat-
kozó sürgős intézkedések tekintetében létrehozott állami támo-
gatási programról] szóló, 2004. március 30-i 2004/800/EK
bizottsági határozat (HL L 352., 10. o.) megsemmisítése iránti
kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1) A kereseteket elutasítja.

2) Az Olasz Köztársaság maga viseli saját költségeit, valamint a
Bizottságnál a T-239/04. sz. ügyben felmerült költségeket.

3) A Brandt Italia SpA maga viseli saját költségeit, valamint a Bizott-
ságnál a T-323/04. sz. ügyben felmerült költségeket.

(1) HL C 217., 2004.8.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2007. szeptember 12-i ítélete –

Combescot kontra Bizottság

(T-249/04. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Lelki zaklatás – Segítségnyúj-
tási kötelezettség – 2001/2002. évi előléptetési időszak –

Megsemmisítés iránti kereset – Az eljáráshoz fűződő érdek
hiánya – Kártérítési kereset)

(2007/C 247/40)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Philippe Combescot (Popayan, Kolumbia) (képviselők:
A. Maritati és V. Messa ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Joris és
M. Velardo meghatalmazottak, segítőjük: S. Corongiu ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperes hivatali felettesei viselkedése jogellenessé-
gének megállapítása, a felperes segítségnyújtáshoz való jogának
megállapítása és a felperes 2001. július 1-jétől 2002.
december 31-ig tartó időszakra vonatkozó szakmai előmeneteli
jelentésének megsemmisítése, másrészt kártérítés fizetése a felpe-
rest ért károkért.

Az ítélet rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 217., 2004.8.28.
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