
A Bíróság 2007. november 8-i végzése – Belga Királyság
kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(C-242/07. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés – Keresetindítási határidő – Az Elsőfokú Bíróság
eljárási szabályzata 43. cikkének 6. §-a – A késedelmesen
benyújtott keresetlevél eredeti példánya – Elfogadhatatlanság
– A „menthető tévedés” fogalma – Az „előre nem látható

körülmények” fogalma)

(2008/C 22/36)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Belga Királyság (képviselők: L. Van de Broeck, meghatal-
mazott, J.-P. Buyle és C. Steyaert ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: Az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: L. Flynn és A. Steiblyté, meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-5/07. sz., Belgium
kontra Bizottság ügyben 2007. március 15-én hozott végzése
ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú Bíróság elké-
settség miatt elutasította a fellebbezőnek az Európai Szociális
Alap követelésének megfelelő tőkeösszeg és kamatok címén az
általa megfizetett összegek visszatérítését elutasító, 2006.
október 18-i bizottsági határozat megsemmisítése iránti kere-
setét – Keresetindítási határidő és a korábban telefaxon továbbí-
tott eredeti példány megküldésére nyitva álló határidő – Az előre
nem látható körülmény és a menthető tévedés fogalma

Rendelkező rész

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság a Belga Királyságot kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 170., 2007.7.21.

Az Elsőfokú Bíróságnak (első tanács) a T-440/05. sz., Carlos
Correia de Matos kontra Európai Parlament ügyben 2006.
szeptember 27-én hozott végzése ellen Carlos Correia de
Matos által 2006. december 13-án benyújtott fellebbezés

(C-502/06. P. sz. ügy)

(2008/C 22/37)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Fellebbező: Carlos Correia de Matos

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament

A Bíróság (nyolcadik tanács) 2007. november 21-i végzésében a
fellebbezést elfogadhatatlannak nyilvánította.

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik kibővített tanács) által a
T-351/03. sz., Schneider Electric SA kontra Bizottság
ügyben 2007. július 11-én hozott ítélet ellen az Európai
Közösségek Bizottsága által 2007. szeptember 24-én

benyújtott fellebbezés

(C-440/07. P. sz. ügy)

(2008/C 22/38)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők:
M. Petite és F. Arbault meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Schneider Electric SA, Németországi
Szövetségi Köztársaság, Francia Köztársaság

A fellebbező kérelmei

– A Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai Közösségek
Elsőfokú Bíróságának a T-351/03. sz., Schneider Electric SA
kontra Bizottság ügyben 2007. július 11-én hozott ítéletét;

– kötelezze a Schneider Electric SA-t a Bizottság részéről felme-
rült költségek egészének viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes – előzetesen emlékeztetve arra, hogy a Közösség szer-
ződésen kívüli felelősségének megállapításához három együttes
feltétel teljesülése szükséges: jogsértés, valamint tényleges és
biztos kár fennállása, és közvetlen okozati összefüggés e
jogsértés és a kár között – hét jogalapra hivatkozik a fellebbezé-
sének alátámasztása végett.
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