
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie T-272/02 Comune di Napoli przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich (1)

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) —
Budowa linii metra w Neapolu (Włochy) — Zakończenie
wspólnotowej pomocy finansowej — Skarga o stwierdzenie
nieważności — Uzasadnione oczekiwania — Sprawiedliwość

— Uzasadnienie)

(2005/C 193/35)

(Język postępowania: włoski)

W sprawie T-272/02 Comune di Napoli (Włochy), reprezento-
wana przez adwokatów M. Merolę, C. Tesaura, G. Taralla i
E. Baronego, przeciwsko Komisji Wspólnot Europejskich
(pełnomocnicy: L. Flynn i A. Aresu, z adresem do doręczeń w
Luksemburgu), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie
nieważności decyzji Komisji wynikającej z pisma skierowanego
w dniu 11 czerwca 2002 r. do włoskiego ministerstwa gospo-
darki i finansów w sprawie zakończenia pomocy finansowej
przyznanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego (EFRR) (pomoc nr 850503066) i dorozumiane odrzu-
cenie wniosku o sprostowanie rozliczenia odnoszącego się do
innej pomocy finansowej przyznanej w ramach EFRR (pomoc
nr 850503067), Sąd (piąta izba), w składzie: P. Lindh, prezes,
R. García-Valdecasas i J. D. Cooke, sędziowie; sekretarz:
J. Palacio González, główny administrator, wydał w dniu 31
maja 2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda strona ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 261 z 26.10.2002

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 31 maja 2005 r.

w sprawie T-284/02 Triantafyllia Dionyssopoulou prze-
ciwko Radzie Unii Europejskiej (1)

(Urzędnicy — Awans — Art. 45 regulaminu pracowniczego
— Porównanie zasług — Uwzględnienie rzeczywistej pracy
wykonanej w trakcie okresu odniesienia — Uwzględnienie
wieku i stażu pracy — Skarga o uchylenie — Skarga o

odszkodowanie)

(2005/C 193/36)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-284/02 Triantafyllii Dionyssopoulou, byłej urzęd-
niczki Rady Unii Europejskiej, zamieszkałej w Brukseli (Belgia),
reprezentowanej przez adwokata J. Martina przeciwko Radzie
Unii Europejskiej (pełnomocnicy: M. Sims i F. Anton), mającej
za przedmiot, po pierwsze, wniosek o uchylenie decyzji o
nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania C2 w
ramach procedury awansowania w 2001 r. oraz, po drugie,
wniosek o wynagrodzenie szkody, jaką skarżąca poniosła z
uwagi na tę decyzję, Sąd (pierwsza izba), w składzie: J.D.
Cooke, prezes, R. García-Valdecasas i I. Labucka, sędziowie;
sekretarz: I. Natsinas, administrator, wydał w dniu 31 maja
2005 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 289 z 23.11.2002
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