
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 1 lutego 2007 r. — Rossi Ferreras przeciwko Komisji

(Sprawa F-42/05) (1)

(Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery
zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za 2003 r. —

Skarga o uchylenie — Skarga o odszkodowanie)

(2007/C 56/74)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Francisco Rossi Ferreras (Luksemburg, Luksem-
burg) (przedstawiciele: G. Bounéou i F. Frabetti, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
L. Lozano Palacios i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie po pierwsze sprawozdania z przebiegu kariery zawo-
dowej skarżącego w postępowaniu w sprawie oceny za 2003 r. i
po drugie wniosek o zasądzenie odszkodowania.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi koszty własne.

(1) Dz.U. C 217 z 3.9.2005 r. str. 45 (sprawa pierwotnie zarejestrowana
w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod sygnaturą
T-222/05 i przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej Unii
Europejskiej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.).

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z
dnia 23 stycznia 2007 r. — Chassagne przeciwko Komisji

(Sprawa F-43/05) (1)

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Koszty rocznych
podróży — Przepisy znajdujące zastosowanie względem urzęd-
ników pochodzących z francuskich departamentów zamorskich
— Artykuł 8 załącznika VII do regulaminu pracowniczego w

brzmieniu zmienionym)

(2007/C 56/75)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) (przedstawi-
ciele: S. Rodrigues i Y. Minatchy, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Berscheid i V. Joris, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie, że art. 8 załącznika VII do nowego
regulaminu pracowniczego jest niezgodny z prawem i w rezul-
tacie nie znajduje zastosowania wobec skarżącego w odniesieniu
do zwrotu kosztów corocznych podróży oraz po drugie żądanie
odszkodowania.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 205 z 20.8.2005, str. 27 (sprawa wpisana pierwotnie do
rejestru Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod
numerem T-224/05 i następnie przekazana Sądowi do spraw Służby
Publicznej postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r.).
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