
Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej
wydanego w dniu 22 listopada 2007 r. w sprawie F-67/05
Michaïl przeciwko Komisji, wniesione w dniu 18 stycznia

2008 r. przez Christosa Michaïla

(Sprawa T-49/08 P)

(2008/C 107/47)

Język postępowania: grecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Christos Michaïl (przedstawiciel: Ch.
Meïdanis, adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej w
sprawie F-67/05 w części, w której Sąd odmówił przyznania
skarżącemu zadośćuczynienia z tytułu krzywdy doznanej w
wyniku działań i zaniechań administracji;

— orzeczenie w przedmiocie zadośćuczynienia na rzecz
wnoszącego odwołanie w wysokości 120,000 EUR;

— orzeczenie w przedmiocie kosztów zgodnie z przepisami
prawa.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnosi, że w zaskarżonym wyroku Sąd
do spraw Służby Publicznej (zwany dalej „SSP”) błędnie
rozstrzygnął w przedmiocie wniesionej przez niego skargi, w
której wnoszący odwołanie wnosił o stwierdzenie nieważności
sprawozdania z przebiegu jego kariery zawodowej za rok 2003
i decyzji organu powołującego, oddalającej zażalenie wniesione
przez niego na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowni-
czego.

W szczególności wnoszący odwołanie podnosi okoliczność, że
SSP niesłusznie odmówił przyznania mu zadośćuczynienia z
tytułu krzywdy, której wnoszący odwołanie doznał w związku z
zatrudnieniem w Dyrekcji Generalnej Rolnictwo (DG AGRI) po
zlikwidowaniu Dyrekcji Generalnej Kontrola Finansowa, w
której był wcześniej zatrudniony. Zdaniem wnoszącego odwo-
łanie SSP dokonał błędnego zastosowania prawa wspólnoto-
wego ze względu na błędną ocenę dowodów i sprzeczne
uzasadnienia.

Wnoszący odwołanie podnosi, że SSP popełnił błąd odmawiając
orzeczenia w przedmiocie jego żądania, w przeciwnym
wypadku, że wyrok SSP nie został dostatecznie uzasadniony i w
konsekwencji, że narusza on podstawowe prawa proceduralne
skarżącego oraz prawo wspólnotowe.

Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2008 r. — UEFA
przeciwko Komisji

(Sprawa T-55/08)

(2008/C 107/48)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Union des associations européennes de football
(UEFA) (Nyon, Szwajcaria) (przedstawiciele: A. Bell i K. Learoyd,
Solicitors)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w
jakim zatwierdza ona, w świetle prawa wspólnotowego,
wykaz Zjednoczonego Królestwa obejmujący całe EURO;
oraz

— obciążenie Komisji kosztami własnymi oraz kosztami ponie-
sionymi przez UEFA w związku z postępowaniem.

Zarzuty i główne argumenty

Zgodnie z art. 3a dyrektywy Rady 89/552/EWG (1) państwo
członkowskie może sporządzić wykaz wydarzeń sportowych
lub innych, które uznaje za „mające doniosłe znaczenie dla
społeczeństwa”. Wydarzenia objęte wykazem nie mogą być
przedmiotem praw wyłącznych do transmisji, które pozbawia-
łyby znaczną część widowni tego państwa członkowskiego
możliwości oglądania wydarzeń w bezpośrednim przekazie lub
retransmisji w telewizji ogólnie dostępnej.
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