
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 grudnia 2005 r.
— Merladet przeciwko Komisji

(Sprawa T-198/04) (1)

(Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery — Ocena za
okres 2001/2002 — Prawidłowość procedury oceny —

Skarga o uchylenie decyzji)

(2006/C 48/56)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Félix Merladet (Overijse, Belgia) [Przedstawi-
ciele: N. Lhoëst i E. de Schietere de Lophem, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele:
J. Currall i H. Kraemer]

Przedmiot sprawy

Żądanie uchylenia decyzji zawierającej sprawozdanie z prze-
biegu kariery skarżącego, sporządzone za okres 2001/2002.

Sentencja wyroku

1) Decyzja zawierająca sprawozdanie z przebiegu kariery skarżącego
sporządzone za okres 2001/2002 zostaje uchylona.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 listopada 2005 r.
— Regione autonoma della Sardegna przeciwko Komisji

(Sprawa T-200/04) (1)

(Pomoc państwa — Środki władz włoskich mające na celu
naprawienie szkód spowodowanych chorobą niebieskiego
języka owiec [blue tongue] — Wytyczne dotyczące pomocy

państwa w sektorze rolnym)

(2006/C 48/57)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Regione autonoma della Sardegna [Przedstawi-
ciele: D. Dodaro i S. Cianciullo, adwokaci]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciel:
V. Di Bucci, pełnomocnik]

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2004)471 wersja
ostateczna z dnia 16 marca 2004 r. dotyczącej systemu
pomocy, który Włochy zamierzają wprowadzić na rzecz
spółdzielni przetwórczych i handlowych w celu naprawienia
szkód spowodowanych chorobą niebieskiego języka (blue
tongue) (art. 5 ustawy nr 22 Regionu Sardynii z dnia 17 listo-
pada 2000 r.)

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 217 z 28.08.2004

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 8 grudnia 2005 r.
— Rounis przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-274/04) (1)

(Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Skarga o uchylenie
decyzji — Utrata interesu prawnego — Umorzenie postępo-
wania — Żądanie zadośćuczynienia — Spóźnione sporzą-

dzenie sprawozdania z oceny)

(2006/C 48/58)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Georgios Rounis (Bruksela, Belgia) [Przedsta-
wiciel: É. Boigelot, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciele:
G. Berscheid et M. Velardo, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, żądanie uchylenia decyzji organu oceniającego w
postępowaniu odwoławczym o zatwierdzeniu sprawozdań z
oceny skarżącego za lata 1997/1999 i 1999/2001 oraz, po
drugie, żądanie zadośćuczynienia.

Sentencja wyroku

1) Postępowanie w części dotyczącej żądania uchylenia zostaje
umorzone.

2) Od Komisji zostaje zasądzona kwota 3 500 EUR na rzecz
skarżącego.
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