
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 25 lutego 2008 r. — Anselmo i in. przeciwko

Radzie

(Sprawa F-85/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Powołanie
— Zaszeregowanie do grupy — Laureaci konkursu wew-
nętrznego — Nowa okoliczność — Brak — Oczywista

niedopuszczalność)

(2008/C 92/96)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ana Anselmo (Bruksela, Belgia) i in. (przedsta-
wiciel: S.A. Pappas, avocat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego oddala-
jących zażalenia wniesione przez skarżących, laureatów
konkursu wewnętrznego B/277 z racji rzekomej dyskryminacji
w stosunku do urzędników, którzy skorzystali z procedury akre-
dytacji.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako w oczywisty sposób niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokryje koszty własne.

(1) Dz.U. C 269 z 10.11.2007, str. 71.

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2007 r. — Hecq
przeciwko Komisji

(Sprawa F-133/07)

(2008/C 92/97)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (przed-
stawiciel: L. Vogel, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ powołu-
jący w dniu 12 lipca 2007 r. w zakresie, w jakim oddala ona

zażalenie skarżącego na decyzję organu powołującego odmawia-
jącą przyznania mu dodatków oraz zasądzenie od pozwanego
odszkodowania wraz z odsetkami za opóźnienie

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ
powołujący w dniu 12 lipca 2007 r. w zakresie, w jakim
decyzja ta oddala wniosek skarżącego o dodatki złożony
przez skarżącego w brzmieniu wynikającym z jego zażalenia
z dnia 19 marca 2007 r. oraz w zakresie w jakim odmawia
ona uznania co do zasady wypłaty odsetek za opóźnienie
obliczonych od dnia 29 kwietnia 2003 r. od dodatków,
które mogły zostać skarżącemu przyznane na podstawie
art. 73 regulaminu pracowniczego,

— zasądzenie od pozwanej odszkodowania w wysokości
2 000 EUR, powiększonego o odsetki w wysokości 6 %
liczone od dnia 19 marca 2007 r. z zastrzeżeniem ich
późniejszego podwyższenia, pomniejszenia lub doprecyzo-
wania,

— zasądzenie od pozwanej odsetek za opóźnienie w wysokości
6 % rocznie od wszystkich dodatków, które mogły zostać
mu później przyznane na podstawie art. 73 regulaminu
pracowniczego,

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 6 grudnia 2007 r. — Van Arum
przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-138/07)

(2008/C 92/98)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Rinse van Arum (Winksele, Belgia) (przedstawi-
ciele: W. van den Muijsenbergh, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze skarżący domaga się zmiany decyzji organu powo-
łującego o przyznaniu mu jednego punktu za zasługi na decyzję
o przyznaniu mu dwóch punktów za zasługi i tytułem żądania
ewentualnego stwierdzenia nieważności tej decyzji i nakazania
organowi powołującemu udostępnienia Sądowi całokształtu akt
i dokumentów, na których podstawie wydana została sporna
decyzja. Po drugie skarżący domaga się zasądzenia od strony
pozwanej zapłaty symbolicznej kwoty 1 EUR tytułem odszko-
dowania.
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