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Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z
dnia 21 lutego 2008 r. — Skoulidi przeciwko Komisji

(Sprawa F-4/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wymiana urzędników
pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi — Udostęp-
nienie urzędnika wspólnotowego administracji greckiej —
Odmowa — Skarga o odszkodowanie — Krzywda — Postępo-
wanie poprzedzające wniesienie skargi — Dopuszczalność —
Istotne przesłanki dla powstania odpowiedzialności poza-

umownej Wspólnoty)

(2008/C 92/94)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eleni-Eleftheria Skoulidi (Bruksela Belgia) (przed-
stawiciel: G. Vandersanden, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Martin i i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez
skarżącą w związku z decyzją organu powołującego z dnia
28 marca 2006 r. odmawiającą zgody na oddelegowanie do
greckiego ministerstwa edukacji narodowej i spraw wyznanio-
wych w ramach wymiany urzędników pomiędzy Komisją a
państwami członkowskimi

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokryje własne koszty.

(1) Dz.U. C 56 z 10.3.2007, str. 44.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z
dnia 21 lutego 2008 r. — Putterie-De-Beukelaer przeciwko

Komisji

(Sprawa F-31/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w
sprawie oceny — Postępowanie dowodowe — Ocena poten-
cjału — Naruszenie zakresu stosowania ustawy — Podnie-

sienie z urzędu)

(2008/C 92/95)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Françoise Putterie-De-Beukelaer (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciel: É. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
C. Berardis-Kayser i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery
zawodowej skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do
dnia 31 grudnia 2005 r., w szczególności rubryki 6.5. „Poten-
cjał”, ponieważ sprawozdanie to zawiera stwierdzenie, iż
skarżąca nie jest w stanie wykonywać zadań związanych z przy-
należnością do grupy zaszeregowania B*.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność sprawozdania z przebiegu kariery zawo-
dowej F. Putterie-De-Beukelaer za okres od dnia 1 stycznia 2005 r.
do dnia 31 grudnia 2005 r. w zakresie, w jakim sprawozdanie to
zawiera stwierdzenie, iż skarżąca nie jest w stanie wykonywać zadań
związanych z przynależnością do grupy zaszeregowania B*

2) Komisja Wspólnot Europejskich pokryje wszystkie koszty postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 117 z 26.5.2007, str. 38.
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