
— zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odszkodowania
z tytułu nadal powstającej części szkody spowodowanej
przez zaniechanie badania, za każdy dzień, który nastąpi
począwszy od dnia dzisiejszego do dnia, w którym po prze-
prowadzeniu badania, włącznie ze wszystkimi środkami
przygotowawczymi i pozostałymi, pozwana poinformuje
skarżącego o wynikach badania i poda jej w stosowny
sposób do ogólnej wiadomości w pomieszczeniach Delegacji
Komisji i w siedzibie Dyrekcji Generalnej Rozwoju i
Stosunków Zewnętrznych Komisji Wspólnot Europejskich,
w wysokości 300 EUR, względnie wyższej bądź niżej kwoty,
którą Sąd uzna za słuszną;

— ustalenie zachowania pozwanej — z pominięciem zanie-
chania badania — przed, w trakcie jak również w związku z
wydarzeniem, które miało miejsce w dniu 29 października
2001 r.;

— zbadanie i stwierdzenie niezgodności z prawem tego zacho-
wania;

— zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego odszkodowania
z tytułu szkody spowodowanej przez to zachowanie w
wysokości 5 000 000 EUR, względnie wyższej bądź niżej
kwoty, którą Sąd uzna za słuszną;

— obciążenie Komisji wszystkimi kosztami środków prawnych
i honorariów, które skarżący poniósł w związku z postępo-
waniem, włącznie z kosztami sporządzenia opinii, która w
stosownym przypadku zostanie sporządzona w celu wyka-
zania spełnienia przesłanek zasądzenia od pozwanej na
rzecz skarżącego zapłaty wszystkich wyżej wymienionych
kwot, jak również, ogólniej rzecz ujmując, w celu wykazania
wszystkich okoliczności mających znaczenie dla wyroku,
który zostanie wydany w niniejszej sprawie.

Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2008 r. — Nijs prze-
ciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-1/08)

(2008/C 64/111)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedsta-
wiciel: F. Rollinger, avocat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europej-
skich

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoław-
czej o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania
A*11 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2005 r.
oraz po drugie, wniosek o odszkodowanie.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego
za okres 2005/06, w tym otrzymanej przez skarżącego w
dniu 2 marca 2007 r. decyzji nr 01/2007 komisji odwoław-
czej o utrzymaniu tego sprawozdania w mocy;

— stwierdzenie nieważności związanych z tym i kolejnych
decyzji, w szczególności decyzji o nieawansowaniu skarżą-
cego do grupy zaszeregowania AD 11 w 2007 r.;

— stwierdzenie nieważności decyzji posiedzenia zamkniętego
Trybunału Obrachunkowego z dnia 8 marca 2007 r. o
odnowieniu mandatu Michela Hervégo począwszy od dnia
1 lipca 2007 r. na okres sześciu lat;

— zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego wypłaty zadoś-
ćuczynienia w wysokości 10 000 EUR za doznaną krzywdę,
jak również odszkodowania równemu różnicy pomiędzy
wynagrodzeniami pobieranymi przez skarżącego od dnia, w
którym stały się skuteczne ostatnie decyzje o awansach,
ogłoszone w dniu 3 kwietnia 2007 r. a wynagrodzeniami,
do których skarżący byłby uprawniony w przypadku awansu
w dniu, w którym stały się skuteczne te decyzje;

— obciążenie Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europej-
skich kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2008 r. — Marcuccio
przeciwko Komisji

(Sprawa F-3/08)

(2008/C 64/112)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedsta-
wiciel: G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Skarga na odmowną decyzję pozwanej w przedmiocie wniosku
skarżącego o skierowanego do niego zaadresowanego do niego
pisma, sporządzonego w języku angielskim, w języku włoskim.
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