
A Bíróság 2007. október 4-i végzése – Finn Köztársaság
kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-457/06. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Megsemmisítés iránti kereset – Elfogadhatatlan-
ság – Kötelező joghatással nem bíró aktus – Az Európai
Közösségek saját forrásai – Jogsértési eljárás – Az 1150/
2000/EK, Euratom rendelet 11. cikke – Késedelmi kamat –

Feltételes fizetésről szóló megállapodásra vonatkozó tárgya-
lások – Elutasító levél)

(2008/C 22/34)

Az eljárás nyelve: finn

Felek

Felperes: Finn Köztársaság (képviselő: E. Bygglin meghatalmazott)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: G. Wilms és P. Aalto meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (negyedik tanács) a T-350/05. sz., Finn
Köztársaság kontra az Európai Közösségek Bizottsága ügyben
2006. szeptember 5-én hozott végzése ellen benyújtott felleb-
bezés, amelyben mint elfogadhatatlant elutasította a Bizottság
2005. július 8-i azon határozatának megsemmisítése iránti
kérelmet, amelyben a Bizottság elutasította, hogy tárgyalásokat
folytasson a Finn Köztársasággal a tagállami kötelezettségszegés
megállapítása iránti eljárás keretében ezen intézmény által köve-
telt, védelmi eszközökkel kapcsolatos vámok feltételes megfize-
tésének lehetőségéről – Keresettel megtámadható aktusok

Rendelkező rész

1) A Bíróság a keresetet elutasítja.

2) A Finn Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 326., 2006.12.30.

A Bíróság 2007. október 25-i végzése – Bart Nijs kontra az
Európai Közösségek Számvevőszéke

(C-495/06. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Előléptetés – 2003. évi előléptetési időszak –

Szakmai előmeneteli jelentés – A jelentés végleges megállapí-
tásáról szóló határozat – A fordító-lektori beosztásba más
tisztviselőt előléptető határozat – Kártérítési kereset – Részben
nyilvánvalóan elfogadhatatlan és részben nyilvánvalóan

megalapozatlan fellebbezés)

(2008/C 22/35)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

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

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Számvevőszéke
(képviselő: T. Kennedy meghatalmazott)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróságnak (második tanács) a T-171/05. sz., Bart
Nijs kontra Számvevőszék ügyben 2006. október 3-án hozott
ítélete (amellyel az Elsőfokú Bíróság elutasította az egyrészt a
felperesnek a 2003. évi előléptetési időszakra szóló értékelő
jelentése végleges megállapításáról szóló határozat, a felperesnek
a 2003. évi előléptetési időszakra szóló érdempontjai megállapí-
tásáról szóló határozat és a felperest a 2004. évben elő nem
léptető határozat, valamint az e határozatokat ellen benyújtott
panaszt elutasító határozat megsemmisítése iránti, másrészt
pedig kártérítési keresetet annyiban, amennyiben az az indokolás
hiányán kívül egyéb jogalapra hivatkozik) ellen benyújtott felleb-
bezés

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

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

(1) HL C 42., 2007.2.24.
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