
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 czerwca
2008 r. — Dow AgroSciences przeciwko EFSA

(Sprawa T-397/06) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga z tytułu odpo-
wiedzialności — Dyrektywa 91/414/EWG — Środki ochrony
roślin — Opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa
Żywności — Akt niezaskarżalny — Akt przygotowawczy —

Niedopuszczalność)

(2008/C 209/96)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire,
Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: K. Van Maldegem i
C. Mereu, avocats)

Strona pozwana: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności
(EFSA) (przedstawiciele: początkowo A. Cuvillier i D. Detken,
następnie A. Cuvillier i S. Gabbi, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Wspólnot Euro-
pejskich (przedstawiciele: L. Parpala i B. Doherty, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności opinii EFSA z dnia
28 lipca 2006 r. dotyczącej oceny substancji czynnej Halok-
syfop-R na podstawie dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia
15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków
ochrony roślin (Dz.U. L 230, s. 1) oraz po drugie, żądanie
naprawienia poniesionej szkody.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Dow AgroSciences Ltd, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności (EFSA) oraz Komisja ponoszą koszty własne.

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007.

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia
26 czerwca 2008 r. — VDH Projektentwicklung i Edeka

Rhein-Ruhr przeciwko Komisji

(Sprawa T-185/08 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego —

Niedopuszczalność)

(2008/C 209/97)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: VDH Projektentwicklung GmbH (Erkelenz,
Niemcy) i Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH (Moers,
Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Antweiler)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
R. Sauer, D. Kukovec i O. Weber, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych na podstawie
art. 243 WE w zawiązku z skargą na bezczynność Komisji

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje odrzucony
jako niedopuszczalny.

2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej
wydanego w dniu 18 października 2007 r. w sprawie
F-112/06, Krcova przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości,

wniesione w dniu 2 maja 2008 r. przez Erikę Krcovą

(Sprawa T-498/07 P)

(2008/C 209/98)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Erika Krcova (Trnava, Słowacja) (przedsta-
wiciel: J. Rooy, adwokat)

Druga strona postępowania: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot
Europejskich
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Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii
Europejskiej (druga izba) z dnia 18 października 2007 r. w
sprawie F-112/06 Krcova przeciwko Trybunałowi Sprawied-
liwości (dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze),

— stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich z dnia 17 października 2005 r. o
rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącą wraz z upływem
okresu próbnego, i w zakresie w jakim jest to konieczne,
decyzji z dnia 16 września 2005 r. o przedłużeniu okresu
próbnego o dwa miesiące oraz raportu z okresu próbnego z
dnia 12 września 2005 r. zawierającego wniosek o rozwią-
zanie stosunku pracy ze skarżącą,

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania ponie-
sionymi w postępowaniu przed Sądem do spraw Służby
Publicznej jak również przed Sądem Pierwszej Instancji.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszym odwołaniu strona skarżąca wnosi o uchylenie
wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 paździer-
nika 2007 r. wydanego w sprawie F-112/06 Krcowa przeciwko
Trybunałowi Sprawiedliwości oddalającego skargę, w której
skarżąca wnosiła o stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału
Sprawiedliwości o rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącą z
upływem okresu próbnego.

Strona skarżąca zarzuca Sądowi do spraw Służby Publicznej, że
orzekł ultra petita oraz że dokonał błędnej wykładni art. 34
regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2008 r. — Rui Manuel
Alves dos Santos przeciwko Komisji

(Sprawa T-184/08)

(2008/C 209/99)

Język postępowania: portugalski

Strony

Strona skarżąca: Rui Manuel Alves dos Santos (Rominha, Alvaiá-
zere, Portugalia) (przedstawiciel: A. Marques Fernandes,
adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej (KE)
wydanej w ramach sprawy 89 0488 P1 i doręczonej skarżą-
cemu w dniu 3 marca 2008 r., zobowiązującej go do zwrotu
kwoty 25 485,02 EUR, odpowiadającej 5 109 287 escudo
portugalskich (PTE).

Zarzuty i główne argumenty

Szkolenia zostały przeprowadzone w całości.

Audytorzy posłużyli się kryteriami oderwanymi od rzeczywis-
tości i ustalili, że koszty są niekwalifikowalne ze względów
całkowicie obcych skarżącemu.

Wszystkie koszty powinny być uznane za kwalifikowalne i
wzięte pod uwagę przy ostatecznym rozliczeniu.

Blisko dwadzieścia lat po zaistnieniu stanu faktycznego, zwrot
jakiejkolwiek kwoty, stanowi rażącą niesprawiedliwość i narusza
podstawowe zasady proporcjonalności i bezpieczeństwa praw-
nego obywateli względem prawa i instytucji.

Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2008 r. — Polson i in.
przeciwko Komisji

(Sprawa T-197/08)

(2008/C 209/100)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Magnus Polson (Lerwick, Zjednoczone Króle-
stwo), Garry Sandison (Lerwick, Zjednoczone Królestwo),
Andrew Anderson (Whalsay, Zjednoczone Królestwo), Ian John-
ston (Lerwick, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: R.
Murray, Solicitor, R. Thompson, QC)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności art. 1 ust. 2 oraz art. 3, 4 i 5
decyzji Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. — Pomoc
państwa C 39/2006 (ex NN 94/2005) — Program pomocy
dla osób po raz pierwszy obejmujących udziały w statkach
wdrożony przez Zjednoczone Królestwo;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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