
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 kwietnia 2006 r.
— Angeletti przeciwko Komisji

(Sprawa T-394/03) (1)

(Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Choroba zawo-
dowa — Ekspozycja na azbest — Odmowa uznania zawodo-
wego uwarunkowania rozwoju choroby — Obowiązek
wydania rozstrzygnięcia w rozsądnym terminie — Krzywda

moralna)

(2006/C 143/60)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Flavia Angeletti (Nicea, Francja) [Przedstawi-
ciele: początkowo K. Devolvé i J. Iturriagagoitia Bassas, avocats,
następnie J. Iturriagagoitia Bassas]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

W szczególności żądanie uchylenia decyzji Komisji z dnia 7
października 2003 r. odmawiającej uznania zawodowego
uwarunkowania rozwoju choroby, na którą cierpi skarżący w
następstwie ekspozycji na azbest, żądanie stwierdzenia nieważ-
ności odnośnej opinii komisji lekarskiej, żądanie uchylenia
decyzji Komisji obciążającej skarżącego pewnymi kosztami i
wynagrodzeniami członków tej komisji oraz żądanie
zasądzenia od Komisji odszkodowania za koszty i wynagro-
dzenia lekarskie

Sentencja wyroku

1) Komisja zapłaci skarżącej kwotę 12 000 EUR.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja poniesie poza kosztami własnymi, połowę kosztów ponie-
sionych przez skarżącą, w tym związanych z postępowaniem w
sprawie środka tymczasowego.

(1) Dz.U. C 47 z 21.2.2004

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 3 kwietnia
2006 r. — The International Institute for the Urban Envi-

ronment przeciwko Komisji

(Sprawa T-74/05) (1)

(Program badań i rozwoju technologicznego zatytułowany
„Promocja innowacji i wspierania uczestnictwa MŚP” —
Finansowanie wspólnotowe — Artykuły 230 WE i 228 WE
— Klauzula arbitrażowa — Żądanie stwierdzenia nieważ-

ności — Dopuszczalność)

(2006/C 143/61)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: The International Institute for the Urban Envi-
ronment (Delft, Niderlandy) (Przedstawiciel: P. ter Burg,
adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele:
L. Ström van Lier, pełnomocnik, wspierany przez J. Stuycka,
adwokat)

Przedmiot sprawy

Skarga wniesiona na podstawie art. 230 WE i 238 WE
dotycząca żądanego przez skarżącego wynagrodzenia z tyułu
wykonania dwóch umów IPS-1999-00016 i IPS-1999-00022,
zawartych w ramach programu badań i rozwoju technologicz-
nego zatytułowanego „Promocja innowacji i wspierania uczest-
nictwa MŚP”

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2005
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