
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 czerwca 2007 r.
— Asturias Cuerno przeciwko Komisji

(Sprawa T-473/04) (1)

(Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny —
Artykuł 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracow-
niczego — Praca wykonywana dla organizacji międzynaro-
dowej — Dodatek na zagospodarowanie — Dieta dzienna)

(2007/C 183/62)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Cristina Asturias Cuerno (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciele: R. García-Gallardo Gil-Fournier i A. Sayagués
Torres, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall, pełnomocnik, wspierany przez adwokatów J. Rivasa
Andrésa, J. Gutiérreza Gisberta i M. Canala Fontcubertę)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia
25 sierpnia 2004 r. oddalającej zażalenie skarżącej z dnia
27 kwietnia 2004 r. i odmawiającej przyznania jej dodatku
zagranicznego przewidzianego w art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika
VII do regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Euro-
pejskich, jak również świadczeń z nim związanych

Sentencja wyroku

1) Zostaje stwierdzona nieważność decyzji Komisji z dnia 28 stycznia
2004 r. i z dnia 25 sierpnia 2004 r.

2) Skarżącej przysługuje prawo do dodatku zagranicznego przewidzia-
nego w art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzęd-
ników Wspólnot Europejskich, jak również do dodatku na zagospo-
darowanie, o którym mowa w art. 5 tego załącznika.

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) Komisja pokryje wszystkie koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 45 z 19.2.2005 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27 czerwca 2007 r.
— Niderlandy przeciwko Komisji

(Sprawa T-182/06) (1)

(Zbliżanie ustawodawstw — Przepisy krajowe stanowiące
odstępstwo — Odrzucenie przez Komisję projektu dekretu
wprowadzającego wcześniejsze obniżenie wspólnotowej dopusz-
czalnej wartości emisji pyłów wytwarzanych przez niektóre
nowe pojazdy z silnikiem wysokoprężnym — Obowiązek nale-
żytej staranności i uzasadnienia — Specyficzny charakter
problemu przestrzegania przez notyfikujące państwo człon-
kowskie wspólnotowych dopuszczalnych wartości stężenia

pyłów w powietrzu)

(2007/C 183/63)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Niderlandów (przedstawiciele:
H. Sevenster i M de Grave, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
M. Patakia, A. Alcover San Pedro i H. van Vliet, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji
2006/372/WE z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie projektu prze-
pisów krajowych zgłoszonych przez Królestwo Niderlandów na
podstawie art. 95 ust. 5 WE, określających wartości dopusz-
czalne emisji pyłu przez pojazdy z silnikami wysokoprężnymi
(Dz.U. L 142, str. 16).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalana.

2) Królestwo Niderlandów zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006.
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