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3)

EL

Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των
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΄ ς και τα
Η Επιτροπη΄ φε΄ρει τα δικαστικα΄ της ΄εξοδα καθω
δικαστικα΄ ΄εξοδα της προσφευ΄γουσας στην υπο΄θεση της
κυ΄ριας δι΄κης και στη διαδικασι΄α των ασφαλιστικω
΄ ν µε΄τρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ

Η Οµοσπονδιακη΄ ∆ηµοκρατι΄α της Γερµανι΄ας φε΄ρει τα
δικαστικα΄ της ΄εξοδα.

στην υπο΄θεση Τ-183/98, Jean-François Ferrandi κατα΄
΄ ν Κοινοτη΄των (1)
Επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω

(1) ΕΕC 312 της 10.10.98.

της 8ης Φεβρουαρι΄ου 2001

΄ λληλοι — Μεταφορα
΄ δικαιωµα
΄των συντα
΄ ξεως —
(Υπα
΄ξεως γη
΄λυψη ΄εναντι των
΄ς συντα
΄ρατος — Κα
Συντελεστη
΄νων ασθενει΄ας — Συ
΄νταξη αναπηρι΄ας — ∆εδικινδυ
κασµε΄νο)
(2001/C 150/39)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ
της 20η΄ς Φεβρουαρι΄ου 2001
στην υπο΄θεση Τ-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG
΄ ν Κοινοτη΄των (1)
κατα΄ Επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω
΄ σεως — Ανταγωνισµο΄ς — Απο΄φαση
΄ ακυρω
(Προσφυγη
΄ ν — Χρηµατικε΄ς ποινε΄ς
΄σεως παροχη
΄ς πληροφοριω
περι΄αιτη
΄ γεται
΄σεως απαντη
΄σεως που συνεπα
— ∆ικαι΄ωµα αρνη
΄µβαση
΄ ριση ιδι΄ας παραβα
΄σεως — Ευρωπαϊκη
΄ συ
αναγνω
΄σπιση των δικαιωµα
΄ των του ανθρω
΄ που και
για την προα
΄ ν ελευθεριω
΄ ν)
των θεµελιωδω
(2001/C 150/38)
΄ σσα διαδικασι΄ας: η γερµανικη΄)
(Γλω
Στην υπο΄θεση Τ-112/98, Mannesmannröhren-Werke AG, µε
΄εδρα το Mülheim an der Ruhr (Γερµανι΄α), εκπροσωπου΄µενη απο΄
τους M. Klusmann και K. Moosecker, δικηγο΄ρους, µε το΄πο
επιδο΄σεων στο Λουξεµβου΄ργο, κατα΄ Επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω΄ν
Κοινοτη΄των (εκπρο΄σωποι: K. Wiedner και M. Hilf), µε αντικει΄µενο
αι΄τηµα ακυρω΄σεως της αποφα΄σεως C(98) 1204 της Επιτροπη΄ς, της
15ης Μαι΅ου 1998, σχετικα΄ µε διαδικασι΄α βα΄σει του α΄ρθρου 11,
παρα΄γραφος 5, του κανονισµου΄ 17 του Συµβουλι΄ου, το Πρωτοδικει΄ο (πρω΄το πενταµελε΄ς τµη΄µα), συγκει΄µενο απο΄ τους
B. Vesterdorf, Προ΄εδρο, A. Potocki, A. W. H. Meij, M. Βηλαρα΄
και Ν. J. Forwood, δικαστε΄ς, γραµµατε΄ας: H. Jung, εξε΄δωσε στις
20 Φεβρουαρι΄ου 2001 απο΄φαση µε το ακο΄λουθο διατακτικο΄:
1)

΄ νει την απο΄φαση C(98) 1204 της Επιτροπη΄ς, της
Ακυρω
15ης Μαι΅ου 1998, σχετικα΄ µε διαδικασι΄α βα΄σει του
΄αρθρου 11, παρα΄γραφος 5, του κανονισµου΄ 17 του Συµβουλι΄ου, ΄οσον αφορα΄ την τελευται΄α περι΄πτωση των ερωτη΄ ς και του ερωτη΄µατος 1.8 της
µα΄των 1.6, 1.7 και 2.3 καθω
΄ ν που απηυ΄θυνε η Επιτροπη΄
αιτη΄σεως παροχη΄ς πληροφοριω
στην προσφευ΄γουσα στις 13 Αυγου΄στου 1997.

2)

Απορρι΄πτει την προσφυγη΄ κατα΄ τα λοιπα΄.

3)

΄ ς και τα δυ΄ο
Η καθη΄ς φε΄ρει τα δικαστικα΄ της ΄εξοδα καθω
τρι΄τα των εξο΄δων της προσφευ΄γουσας, η οποι΄α φε΄ρει το
΄ενα τρι΄το των δικαστικω
΄ ν της εξο΄δων.

(1) EE C 312 της 10.10.98.

(Γλω
΄ σσα διαδικασι΄ας: η γαλλικη΄)
Στην υπο΄θεση Τ-183/98, Jean-François Ferrandi, πρω΄ην υπα΄λληλος της Επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των, κα΄τοικος Αjaccio
(Γαλλι΄α), εκπροσωπου΄µενος απο΄ τον J.-B. Giuseppi, δικηγο΄ρο,
µε το΄πο επιδο΄σεων στο Λουξεµβου΄ργο, κατα΄ Επιτροπη΄ς των
Ευρωπαϊκω΄ν Κοινοτη΄των (εκπρο΄σωποι: G. Valsesia και
F. Clotuche-Duvieusart), µε αντικει΄µενο, αφενο΄ς, την ακυ΄ρωση
της αποφα΄σεως της Επιτροπη΄ς µε την οποι΄α απορρι΄φθηκαν
οι αιτη΄σεις του προσφευ΄γοντος-ενα΄γοντος περι΄ µεταφορα΄ς των
δικαιωµα΄των συντα΄ξεως που απε΄κτησε προ της αναλη΄ψεως
καθηκο΄ντων στις Ευρωπαϊκε΄ς Κοινο΄τητες, περι΄εκ νε΄ου υπολογισµο΄
του εφαρµοστε΄ου επι΄ της συντα΄ξεω΄ς του συντελεστου΄, περι΄
καλυ΄ψεως ΄εναντι των κινδυ΄νων ασθενει΄ας και περι΄ χορηγη΄σεως
αναπηρικη΄ς συντα΄ξεως και, αφετε΄ρου, την επιδι΄καση αποζηµιω΄σεως
για τις ζηµι΄ες που υπε΄στη λο΄γω της απορρι΄ψεως των αιτη΄σεων
αυτω΄ν, το Πρωτοδικει΄ο, δικα΄ζον ως µονοµελε΄ς, µε δικαστη΄ τον
P. Mengozzi, γραµµατε΄ας: G. Herzig, εξε΄δωσε στις 8 Φεβρουαρι΄ου 2001 απο΄φαση µε το ακο΄λουθο διατακτικο΄:
1)

Απορρι΄πτει την προσφυγη΄-αγωγη΄.

2)

Κα΄θε δια΄δικος φε΄ρει τα δικαστικα΄ του ΄εξοδα.

(1) ΕΕ C 1, της 4ης Ιανουαρι΄ου 1999.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ
της 1ης Φεβρουαρι΄ου 2001
στην υπο΄θεση Τ-1/99, T. Port GmbH & Co. KG κατα΄
΄ ν Κοινοτη΄των (1)
Επιτροπη΄ς των Ευρωπαϊκω
΄ νες — Κοινη
΄νωση αγορα
΄ς — Κανονισµο΄ς
΄ οργα
(«Μπανα
΄ ς των πιστοποιητικω
΄ ν εξαγωγη
΄ς
(ΕΚ) 478/95 — Καθεστω
΄ σεως — Απο΄δειξη της ζηµι΄ας και της
΄ αποζηµιω
— Αγωγη
΄ δους συναφει΄ας»)
αιτιω
(2001/C 150/40)
΄ σσα διαδικασι΄ας: η γερµανικη΄)
(Γλω
Στην υπο΄θεση Τ-1/99, T. Port GmbH & Co. KG, µε ΄εδρα το
Αµβου΄ργο (Γερµανι΄α), εκπροσωπουµε΄νη απο΄ τον G. Meier,

