
POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie T-230/02, X przeciwko Komisji Wspólnot Euro-
pejskich (1)

(Skarga o odszkodowanie — Uprzednie odwołanie od decyzji
— Skarga pozbawiona częściowo podstawy prawnej i częś-

ciowo niedopuszczalna)

(2004/C 239/49)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-230/02, X, były urzędnik Komisji Wspólnot Euro-
pejskich, zamieszkały w Hellerup (Dania), reprezentowany
przez G. Bouneou'a i F. Frabettiego, adwokatów, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Euro-
pejskich (pełnomocnicy: C. Berardis - Keyser i D. Martin, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot
żądanie zadośćuczynienia krzywdzie moralnej rzekomo ponie-
sionej przez skarżącego na skutek niewykonania przez Komisję
wyroków Sądu oraz zachowania się przełożonego skarżącego,
Sąd Pierwszej Instancji ( trzecia izba) w składzie: J. Azizi,
prezes, M. Jaeger i F. Dehousse, sędziowie; sekretarz: H. Jung,
wydał postanowienie, którego rozstrzygnięcie brzmi nastę-
pująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie koszty własne.

(1) Dz.U. C 247 z 12.10.2002.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie T-379/02, Antonio Di Andolfi przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Termin — Skarga o
odszkodowanie — Skarga wszczynająca postępowanie —
Wymogi formalne — Wskazanie skierowane do instytucji —

Oczywista niedopuszczalność)

(2004/C 239/50)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-379/02, Antonio Di Andolfi, zamieszkały w
Rzymie (Włochy), reprezentowany przez S.Amata, adwokata,
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: E.
Montaguti i A. Dal Ferro, adwokat, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu), której przedmiotem było z jednej strony
żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 30
października 2001 r. odmawiającej przyznania bezzwrotnej,

uzupełniającej pomocy finansowej, przewidzianej w ramach
Programu Joint Venture na projekt założenia wspólnego
włosko-rumuńskiego przedsięwzięcia (JOP Facility 2 – Project
in Romania with Phoenix European SRL – J2BROSEVEN), a z
drugiej strony żądanie naprawienia szkody rzekomo
wyrządzonej skarżącemu, Sąd Pierwszej Instancji (czwarta izba)
w składzie: H. Legal, prezes, V. Tiili i M. Vilaras, sędziowie;
sekretarz: H.Jung, wydał w dniu 27 maja 2004 r. postano-
wienie, którego rozstrzygnięcie brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Skarżący zostaje obciążony kosztami.

(1) Dz.U. C 44 z 22.2.2003.

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 6 maja 2004 r.

w sprawie T-34/03, André Hecq przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich

(Służba publiczna — Działanie mające negatywne skutki —
Legitymacja do wniesienia skargi — Urzędnik występujący
we własnym imieniu, a nie na rachunek organizacji związ-

kowej — Niedopuszczalność)

(2004/C 239/51)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-34/04, André Hecq, były urzędnik Komisji
Wspólnot Europejskich, przebywający w Mondercange
(Luksemburg), reprezentowany przez L. Vogel, avocat, prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: J. Currall
i V. Joris), której przedmiotem był, z jednej strony, wniosek o
stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 4 października
2002, odrzucającej sprzeciw wniesiony przez A. Hecqa,
działającego zarówno we własnym imieniu, jak i jako przewod-
niczący Syndicat des fonctionnaires internationaux et euro-
péens (związek zawodowy urzędników międzynarodowych i
europejskich), przeciwko kilku decyzjom w sprawie organizacji
reprezentujących pracowników i środków przekazywanych im
przez Komisję, a z drugiej strony, wniosek o naprawienie
szkody rzekomo wyrządzonej przez Komisję, Sąd (piąta izba),
w składzie: P. Lindh, prezes, oraz R. García-Valdecasas i J. D.
Cooke, sędziowie, sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 6 maja
2004 r. następujące postanowienie:

1) Odrzuca się skargę jako niedopuszczalną.

2) Strona skarżąca ponosi koszty własne i koszty przedstawione przez
Komisję.
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