
Postanowienie Trybunału z dnia 4 października 2007 r. —
Republika Finlandii przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa C-457/06 P) (1)

(Odwołanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — Niedo-
puszcalność — Akt niewywołujący wiążących skutków praw-
nych — Środki własne Wspólnot Europejskich — Postępo-
wanie w sprawie naruszenia — Artykuł 11 rozporządzenia
(WE, Euratom) nr 1150/2000 — Odsetki za zwłokę — Nego-
cjowanie porozumienia dotyczącego warunkowej zapłaty —

Pisma zawierające odmowę)

(2008/C 22/34)

Język postępowania: fiński

Strony

Strona skarżąca: Republika Finlandii (przedstawiciel: E. Bygglin,
pełnomocnik)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele: G. Wilms i P. Aalto, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie wniesione od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji
(czwarta izba) z dnia 5 września 2006 r. w sprawie T-350/05
Finlandia przeciwko Komisji, na mocy którego Sąd odrzucił jako
niedopuszczalną skargę o stwierdzenie nieważności decyzji
Komisji z dnia 8 lipca 2005 r., w której odmówiła ona rozpo-
częcia negocjacji z Republiką Finlandii dotyczących możliwości
warunkowej zapłaty należności celnych dotyczących sprzętu
obronnego żądanych przez Komisję w ramach postępowania o
stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkow-
skiego — Akty, od których może zostać wniesiona skarga

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Republika Finlandii zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006.

Postanowienie Trybunału z dnia 25 października 2007 r.
— Bart Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

Wspólnot Europejskich

(Sprawa C-495/06 P) (1)

(Odwołanie — Awans — Postępowanie w sprawie awanso-
wania za rok 2003 — Decyzja zawierająca ostateczne sprawo-
zdanie — Decyzja o awansowaniu innego urzędnika do grupy
zaszeregowania tłumaczy-weryfikatorów — Żądanie napra-
wienia szkody — Odwołanie w części oczywiście niedopusz-

czalne i w części oczywiście bezzasadne)

(2008/C 22/35)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Bart Nijs (przedstawiciel: F. Rollinger,
adwokat)

Druga strona postępowania: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot
Europejskich (przedstawiciel: T. Kennedy, pełnomocnik)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba)
wydanego w dniu 3 października 2006 r. w sprawie T-171/05
Bart Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu oddalają-
cego skargę wnoszącego odwołanie — w zakresie zarzutów
innych niż zarzut braku uzasadnienia — której przedmiotem
było po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji
zawierającej ostatecznie sprawozdanie z oceny wnoszącego
odwołanie za rok 2003, żądanie stwierdzenia nieważności
decyzji o przyznaniu wnoszącemu odwołanie punktów awansu
w ramach oceny za rok 2003 i decyzji o nieawansowaniu
wnoszącego odwołanie w roku 2004, a po drugie żądanie
odszkodowania za poniesione szkody.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone

2) B. Nijs zostaje obciążony kosztami postępowania

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007.
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