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Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 lipca 2007 r. —
Sanders i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-45/01) (1)

(Pracownicy zatrudnieni przez wspólne przedsiębiorstwo JET
— Stosowanie wobec nich odmiennego statusu prawnego niż
wobec członków personelu tymczasowego — Odszkodowanie

za poniesioną szkodę materialną)

(2007/C 199/47)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Stephen G. Sanders (Oxon, Zjednoczone Króle-
stwo) oraz 94 pozostałych skarżących, których nazwiska są
zamieszczone w załączniku do wyroku (przedstawiciele: począt-
kowo P. Roth, QC, oraz I. Hutton, E. Mitrophanous i A. Howard,
barristers, a następnie P. Rotha, I. Hutton i B. Lask, barrister.)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall, pełnomocnik)

Interwenient popierający stronę pozwaną Rada Unii Europejskiej
(przedstawiciele: początkowo J.-P. Hix i A. Pilette, następnie
J.-P. Hix i B. Driessen, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Ustalenie, w następstwie wyroku Sądu z dnia 5 października
2004 r. w sprawie T-45/01 Sanders i in. przeciwko Komisji, Zb.
Orz. str. II-3315, wysokości odszkodowania za szkodę mająt-
kową poniesioną przez każdego ze skarżących w związku
z niezatrudnieniem w charakterze członków personelu tymcza-
sowego Wspólnot Europejskich do świadczenia pracy w ramach
wspólnego przedsiębiorstwa Joint European Torus (JET).

Sentencja wyroku

1) Komisja zapłaci każdemu ze skarżących odszkodowanie w kwocie
wskazanej dla każdego z nich w kolumnie 6 załącznika 3 do
niniejszego wyroku.

2) Od kwoty tej należne są odsetki w wysokości 5,25 %, licząc od
dnia 31 grudnia 1999 r. do dnia rzeczywistej zapłaty.

3) Komisja pokryje swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez
skarżących w całym postępowaniu przed Sądem.

4) Rada poniesie swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 134 z 5.5.2001.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 lipca 2007 r. —
Eagle i in. przeciwko Komisji

(Sprawa T-144/02) (1)

(Pracownicy zatrudnieni przez wspólne przedsiębiorstwo JET
— Stosowanie wobec nich odmiennego statusu prawnego niż
wobec członków personelu tymczasowego — Odszkodowanie

za poniesioną szkodę materialną)

(2007/C 199/48)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Richard J. Eagle (Oxon, Zjednoczone Królestwo)
oraz 12 pozostałych skarżących, których nazwiska są zamie-
szczone w załączniku do wyroku, (przedstawiciel: D. Beard,
barrister)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall, pełnomocnik)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej
(Przedstawiciele: J.-P. Hix i B. Driessen, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Ustalenie, w następstwie wyroku Sądu z dnia 5 października
2004 r. w sprawie T 144/02 Eagle i in. przeciwko Komisji, (Zb.
Orz. str. II 3381), wysokości odszkodowania za szkodę mająt-
kową poniesioną przez każdego ze skarżących w związku z
niezatrudnieniem w charakterze członków personelu tymczaso-
wego Wspólnot Europejskich do świadczenia pracy w ramach
wspólnego przedsiębiorstwa Joint European Torus (JET)

Sentencja wyroku

1) Komisja zapłaci każdemu ze skarżących odszkodowanie w kwocie
wskazanej dla każdego z nich w kolumnie 6 załącznika 3 do
niniejszego wyroku.

2) Od kwoty tej należne są odsetki w wysokości 5,25 %, licząc od
dnia 31 grudnia 1999 r. do dnia rzeczywistej zapłaty.

3) Komisja pokryje swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez
skarżących w całym postępowaniu przed Sądem.

4) Rada poniesie swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 169 z 13.7.2002.
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