
A fellebbező kérelmei

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati
Törvényszék (második tanács) F-112/06. sz., Krčová kontra
Bíróság ügyben 2007. október 18-án hozott ítéletét (az
EBHT-ban még nem tették közzé);

– az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg az Európai Közösségek
Bíróságának 2005. október 17-i határozatát, mellyel a felleb-
bezőt próbaidejének leteltekor elbocsátották, és szükség
esetén semmisítse meg a fellebbező próbaidejét két hónappal
meghosszabbító 2005. szeptember 16-i határozatot, valamint
a próbaidőről készült 2005. szeptember 12-i jelentést,
melyben elbocsátását javasolták.

– az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest a Közszolgálati
Törvényszék előtti, valamint az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás
során felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen fellebbezésében a fellebbező a Közszolgálati Törvényszék
(második tanács) F-112/06. sz., Krčová kontra Bíróság ügyben
2007. október 18-án hozott ítéletének hatályon kívül helyezését
kéri, amely ítélettel elutasították a fellebbezőnek a Bíróság által
hozott, a fellebbező próbaidejének leteltét követően történő
elbocsátásáról szóló 2005. október 18-i határozat megsemmisí-
tésére irányuló keresetét.

A fellebbező azt rója fel a Közszolgálati Törvényszéknek, hogy
ultra petita ítélkezett, és tévesen értelmezte az Európai Közös-
ségek tisztviselői személyzeti szabályzatának 34. cikkét.

2008. május 12-én benyújtott kereset – Rui Manuel Alves
dos Santos kontra Bizottság

(T-184/08. sz. ügy)

(2008/C 209/99)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Rui Manuel Alves dos Santos (Rominha, Alvaiázere,
Portugália) (képviselő: A. Marques Fernandes, ügyvéd)

Alperes: Az Európai Közösségek Bizottsága

A felperes kereseti kérelme

– Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül az Európai
Bizottság 89 0488 P1. sz. ügyben hozott, a felperes részére

2008. március 3-án kézbesített, és ez utóbbit az 5 109 287
PTE-nek megfelelő 25 485,02 EUR (euró) összeg visszafizeté-
sére kötelező határozatát

Jogalapok és fontosabb érvek

A képzés teljes egészében befejeződött.

Az auditorok a tényekkel összefüggésben nem álló szempon-
tokat alkalmaztak, és a költségeket – a felperesnek egyáltalán
nem felróható okokból – jogosulatlanul kifizetettnek ítélték.

A végső elszámolásnál valamennyi kiadást jogosnak kellett volna
tekinteni, és figyelembe kellett volna venni.

Az események megtörténtét követő közel húsz évvel később egy
ekkora összeg visszatéríttetése nyilvánvaló méltánytalanságot
jelent, és sérti az arányosság elvét, valamint az állampolgároknak
a joggal és az intézményekkel szemben támasztott jogbiztonság
iránti igényét.

2008. május 23-án benyújtott kereset – Polson és társai
kontra Bizottság

(T-197/08. sz. ügy)

(2008/C 209/100)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Magnus Polson (Lerwick, Egyesült Királyság), Garry
Sandison (Lerwick, Egyesült Királyság), Andrew Anderson
(Whalsay, Egyesült Királyság), Ian Johnston (Lerwick, Egyesült
Királyság) (képviselők: R. Murray Solicitor, R. Thompson QC)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– semmisítse meg az elsőrészvényesek támogatási rendszerének
az Egyesült Királyságban történő megvalósításáról szóló, a
C 39/2006 állami támogatásra (korábbi NN 94/2005) vonat-
kozó 2007. november 13-i bizottsági határozat 1. cikkének
(2) bekezdését, 3., 4. és 5. cikkét;

– a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére.
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