
Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej
wydanego w dniu 16 stycznia 2007 r. w sprawie F-3/06
Frankin i in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu

28 marca 2007 r. przez Jacques'a Frankina i in.

(Sprawa T-92/07 P)

(2007/C 117/48)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Jacques Frankin (Sorée, Belgia) i 482 innych
skarżących (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wyda-
nego w dniu 16 stycznia 2007 r. w sprawie F-3/06, którego
przedmiotem była skarga o uchylenie wyraźnej decyzji z
dnia 10 czerwca 2005 r., na podstawie której Komisja
odmówiła skarżącym pomocy, o której mowa w art. 24
regulaminu pracowniczego;

— rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów i honorariów i
obciążenie Komisji ich zapłatą.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu odwołania wnoszący odwołanie podnoszą, że
Sąd do spraw Służby Publicznej, który oddalił ich skargę w
pierwszej instancji, dopuścił się błędów co do prawa przy
badaniu zarzutów podnoszonych w pierwszej instancji dotyczą-
cych po pierwsze naruszenia art. 24 regulaminu pracowniczego
oraz obowiązku staranności, a po drugie naruszenia zasady
niedyskryminacji.

Skarga wniesiona w dniu 22 marca 2007 r. — Włochy
przeciwko Komisji

(Sprawa T-93/07)

(2007/C 117/49)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: P. Gentilli,
Avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności noty Komisji Europejskiej nr 175
z dnia 11 stycznia 2007 r., Dyrekcja Generalna ds. Polityki
Regionalnej — Programy i projekty na Cyprze, w Grecji, na
Węgrzech, we Włoszech, na Malcie i w Niderlandach —

dotyczącej wypłaty przez Komisję kwot innych niż wniosko-
wane [Program POR Sicilia (nr CCI 1999 IT 161 PO 011)];

— stwierdzenie nieważności noty Komisji Europejskiej nr 234
z dnia 12 stycznia 2007 r., Dyrekcja Generalna ds. Polityki
Regionalnej — Programy i projekty na Cyprze, w Grecji, na
Węgrzech, we Włoszech, na Malcie i w Niderlandach —

dotyczącej wypłaty przez Komisję kwoty innej niż wniosko-
wana [Program POR Sicilia (nr CCI 1999 IT 161 PO 011)];

— oraz wszelkich wcześniejszych aktów związanych z tymi
notami lub na których podstawie zostały one wydane i w
konsekwencji obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są podobne do przywołanych w
sprawie T-345/04 Republika Włoska przeciwko Komisji (1).

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004, str. 55.

Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2007 r. — EREF prze-
ciwko Komisji

(Sprawa T-94/07)

(2007/C 117/50)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: European Renewable Energies Federation (EREF)
ASBL (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat D. Fouquet)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej
C(2006) 4963 wersja ostateczna z dnia 24 października
2006 r.;

— stwierdzenie, że instrument finansowy, którego rzecz
dotyczy, stanowi w swej obecnej formie i strukturze pomoc
państwa niezgodną z prawem;

— w drugiej kolejności nakazanie Komisji wszczęcia formalnej
procedury dochodzenia na podstawie art. 88 ust. 2WE dla
sprawy NN 62/B/2006;

— obciążenie Komisji Europejskiej wszystkimi kosztami postę-
powania, włącznie z kosztami poniesionymi przez skarżącą.
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