
POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU PIERWSZEJ
INSTANCJI

z dnia 5 lipca 2005 r.

w sprawie T-117/05 R Andreas Rodenbröker przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich

(Postępowanie w sprawie zastosowania środków tymczaso-
wych — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Dyrek-
tywa 92/43/EWG — Okoliczności niecierpiące zwłoki —

Brak)

(2005/C 229/52)

(Język postępowania: niemiecki)

W sprawie T-117/05 R Andreas Rodenbröker, zamieszkały w
Hövelhof (Niemcy), i 81 pozostałych skarżących, których
nazwiska znajdują się w załączniku do niniejszego postano-
wienia, reprezentowani przez H. Glatzela, avocat, przeciwko
Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M. van Beek i
B. Schima, z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za
przedmiot wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji
2004/813/WE z dnia 7 grudnia 2004 r. przyjmującej, na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG, wykaz terenów atlantyckiego
regionu biogeograficznego mających znaczenie dla Wspólnoty
(Dz.U. L 387, str. 1), prezes Sądu wydał w dniu 5 lipca 2005 r.
postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie w sprawie kosztów nastąpi w orzeczeniu
kończącym postępowanie w sprawie.

Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2005 r. przez Javiera
Marię Vegę Bordella przeciwko Parlamentowi Europej-

skiemu

(Sprawa T-228/05)

(2005/C 229/53)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 13 czerwca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Javiera Marii Vegi
Bordella, zamieszkałego w Brukseli, reprezentowanego przez
adwokatów: Sébastiena Orlandiego, Xaviera Martina, Alberta

Coolena, Jean-Noëla Louisa i Etienne'a Marchala, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu przeciwko Parlamentowi Europej-
skiemu.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1. uchylenie decyzji o powołaniu skarżącego na urzędnika
Wspólnot Europejskich w zakresie, w jakim ustala jego
grupę zaszeregowania na podstawie art. 12 załącznika XIII
regulaminu pracowniczego,

2. obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Podnoszone zarzuty i główne argumenty są identyczne z zarzu-
tami i głównymi argumentami w sprawie T-130/05 Albert-
Bousquet i in. przeciwko Komisji (1), a niektóre z nich są
podobne do zarzutów i głównych argumentów w sprawie T-
58/05 Centeno Mediavilla i in. przeciwko Komisji (2).

(1) Dz.U. C 132 z 28.5.2005, str. 31
(2) Dz.U. C 93 z 16.4.2005, str. 38

Skarga wniesiona w dniu 15 czerwca 2005 r. przez
Trévora Hutchingsa przeciwko Komisji Wspólnot Europej-

skich

(Sprawa T-232/05)

(2005/C 229/54)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 15 czerwca 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Trévora Hutchingsa,
zamieszkałego w Brukseli, reprezentowanego przez Sébastiena
Orlandi, Xaviera Martina Membiela, Alberta Coolena i Etienne
Marchala, avocats, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,
przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

1. uchylenie decyzji Komisji klasyfikującej skarżącego do grupy
zaszeregowania B*4, stopień 2,

2. obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
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