
A Közszolgálati Törvényszék F-3/06. sz., Frankin és társai
kontra Bizottság ügyben 2007. január 16-án hozott ítélete
ellen Jacques Frankin és társai által 2007. március 28-án

benyújtott fellebbezés

(T-92/07. P. sz. ügy)

(2007/C 117/48)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbezők: Jacques Frankin (Sorée, Belgium) és 482 további
fellebbező (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbezők kérelmei

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati
Törvényszék által az F-3/06. sz. ügyben elsősorban a felpere-
seknek a személyzeti szabályzat 24. cikke alapján történő
segítségnyújtást elutasító 2005. június 10-i kifejezett bizott-
sági határozat megsemmisítése tárgyában hozott ítéletet;

– az Elsőfokú Bíróság határozzon a kiadásokról, költségekről és
munkadíjakról, és a Bizottságot kötelezze azok viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésük alátámasztására a fellebbezők előadják, hogy kere-
setük első fokon történt elutasításával a Közszolgálati Törvény-
szék az általuk első fokon előadott, egyrészt a személyzeti
szabályzat 24. cikke és a gondoskodási kötelezettség megsérté-
sére, másrészt a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének
megsértésére alapított jogalapjaikk vizsgálata során több ízben
tévesen alkalmazta a jogot.

2007. március 22-én benyújtott kereset – Olaszország
kontra Bizottság

(T-93/07. sz. ügy)

(2007/C 117/49)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Olasz Köztársaság (képviselő: P. Gentili, Avvocato dello
Stato)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Bizottság
Regionális Politikai Főigazgatósága 2007. január 11-i 175. sz.
feljegyzését – Programok és projektek Cipruson, Görögország-
ban, Magyarországon, Olaszországban, Máltán és Hollan-
diában, melynek tárgya: Az Európai Bizottságnak a kért
összegtől eltérő kifizetései. Rif. Programma POR Sicilia –

(N. CCI 1999 IT 161 PO 011);

– semmisítse meg az Európai Bizottság Regionális Politikai
Főigazgatósága 2007. január 12-i 234. sz. feljegyzését – Prog-
ramok és projektek Cipruson, Görögországban, Magyaror-
szágon, Olaszországban, Máltán és Hollandiában, melynek
tárgya: Az Európai Bizottságnak a kért összegtől eltérő kifize-
tései. Rif. Programma POR Sicilia – (N. CCI 1999 IT 161 PO
011);

– semmisítsen meg minden kapcsolódó és ezt megelőző jogi
aktust, és kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jogalapok és fontosabb érvek megegyeznek a T-345/04. sz.,
Olasz Köztársaság kontra Bizottság ügyben (1) hivatkozottakkal.

(1) HL C 262., 2004.10.23., 55. o.

2007. március 26-án benyújtott kereset – EREF kontra
Bizottság

(T-94/07. sz. ügy)

(2007/C 117/50)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: European Renewable Energies Federation (EREF)
(Brüsszel, Belgium) (képviselő: D. Fouquet ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri az Elsőfokú Bíróságtól, hogy:

– a 2006. október 24-i K(2006) 4963 végleges bizottsági hatá-
rozatot nyilvánítsa semmisnek;

– állapítsa meg, hogy a kérdéses finanszírozási struktúra a jelen
formában és szerkezetében jogellenes állami támogatásnak
minősül;

– másodlagosan kötelezze a Bizottságot, hogy az EK 88. cikk
(2) bekezdése alapján indítson hivatalos eljárást az
NN 62/B/2006 ügy tekintetében.

– kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát az eljárás összes
költségeinek – ideértve a felperes költségeit is – viselésére.
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