
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z
dnia 8 kwietnia 2008 r. — Bordini przeciwko Komisji

(Sprawa F-134/06) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury — Współ-
czynnik korygujący — Państwo członkowskie miejsca zamiesz-
kania — Pojęcie miejsca zamieszkania — Pojęcie głównego

miejsca zamieszkania — Dowody)

(2008/C 128/80)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giovanni Bordini (Dover, Zjednoczone Króle-
stwo) (przedstawiciele: L. Levi, C. Ronzi i I. Perego, avocats)

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

Przedmiot sprawy

Służba publiczna — Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z
dnia 25 stycznia 2006 r. odmawiającej uznania, że skarżący
zamieszkuje na terytorium Zjednoczonego Królestwa i w rezul-
tacie odmawiającej zastosowania do jego emerytury współczyn-
nika korygującego odpowiedniego dla tego państwa członkow-
skiego oraz wniosek o odszkodowanie

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Komisja Wspólnot Europejskich pokryje, poza swoimi kosztami,
połowę kosztów poniesionych przez G. Bordiniego w związku z
nieformalnym spotkaniem w dniu 5 czerwca 2007 r.

3) G. Bordini pokryje własne koszty, poza połową kosztów poniesio-
nych w związku z nieformalnym spotkaniem w dniu 5 czerwca
2007 r.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006 r., str. 87.

Skarga wniesiona w dniu 30 marca 2008 r. — Stephanie
Honnefelder przeciwko Komisji

(Sprawa F-41/08)

(2008/C 128/81)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Stephanie Honnefelder (Bruksela, Belgia) (przed-
stawiciel: C. Bode, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 10
maja 2007 r. i decyzji wydanej w przedmiocie zażalenia z dnia
14 grudnia 2007 r. oraz zobowiązanie do wpisania skarżącej na
listę rezerwową przy braku naruszenia zasady równości trakto-
wania i przestrzeganiu prawidłowości postępowania;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania;

— ewentualnie wydanie wyroku zaocznego.

— Przedmiot i opis sporu

— Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o niewpi-
saniu skarżącej na listę rezerwową konkursu EPSO AD/26/
05 z uwagi na niewystarczającą liczbę uzyskanych punktów.
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