
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 22 listopada 2007 r. — Dittert przeciwko Komisji

(Sprawa F-109/06) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Punkty pierw-
szeństwa — Niepełne akta osobowe — Nieuwzględnienie
punktów pierwszeństwa z dossier informatycznego „Sysper 2”
— Problem techniczny — Komitet ds. awansu A* — Przy-
znanie mniejszej liczby punktów aniżeli zaproponowana przez

przełożonego)

(2008/C 8/54)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniel Dittert (Luksemburg, Luksemburg)
(przedstawiciele: B. Cortese i C. Cortese, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Berscheid i K. Herrmann)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o przy-
znaniu skarżącemu, urzędnikowi Komisji, omyłkowo nieuwz-
ględnionemu na liście awansów swojej DG, liczby punktów
pierwszeństwa mniejszej aniżeli zaproponowana przez przeło-
żonego i niewystarczającej do awansu w ramach postępowania
w sprawie awansu w 2005 r.

Sentencja wyroku

1. Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europej-
skich przyznającej D. Dittertowi liczbę punktów pierwszeństwa
niewystarczającą do awansu w ramach postępowania w sprawie
awansu w 2005 r.

2. Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europej-
skich określającej listę urzędników awansowanych w ramach postę-
powania w sprawie awansu w 2005 r., opublikowanej w Informa-
tions administratives nr 85-2005, z dnia 23 listopada 2005 r., w
zakresie, w jakim nie zawiera ona nazwiska D. Ditterta.

3. Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami ponie-
sionymi przez D. Ditterta oraz kosztami własnymi.

(1) Dz.U. C 281 z 18.11.2006, str. 47.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 22 listopada 2007 r. — Carpi Badía przeciwko Komisji

(Sprawa F-110/06) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Punkty pierw-
szeństwa — Niepełne akta osobowe — Nieuwzględnienie
punktów pierwszeństwa z dossier informatycznego „Sysper 2”
— Problem techniczny — Komitet ds. awansu A* — Przy-
znanie mniejszej liczby punktów aniżeli zaproponowana przez

przełożonego)

(2008/C 8/55)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José María Carpi Badía (Luksemburg, Luksem-
burg) (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese i C. Cortese)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Berscheid i K. Herrmann)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o przy-
znaniu skarżącemu, urzędnikowi Komisji, którego nazwisko
błędnie nie zostało zawarte na liście urzędników awansowanych
w jego dyrekcji generalnej, mniejszej liczby punktów pierwszeń-
stwa od liczby, której ten się domagał i niewystarczającej do
awansu w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r.

Sentencja wyroku

1. Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europej-
skich przyznającej J. M. Carpi Badíi liczbę punktów pierwszeństwa
niewystarczającą do awansu w ramach postępowania w sprawie
awansu w 2005 r.

2. Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europej-
skich określającej listę urzędników awansowanych w ramach postę-
powania w sprawie awansu w 2005 r., opublikowanej w Informa-
tions administratives nr 85-2005, z dnia 23 listopada 2005 r., w
zakresie, w jakim nie zawiera ona nazwiska J. M. Carpi Badíi.

3. Komisja Wspólnot Europejskich pokryje koszty poniesione przez
J. M. Carpi Badíę oraz koszty własne.

(1) Dz.U. C 281 z 18.11.2006, str. 48.
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