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Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 26 maja 2008 r. — Braun-Neumann przeciwko

Parlamentowi

(Sprawa F-79/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty —
Renta rodzinna — Wypłata do wysokości 50 % z uwagi na
drugiego małżonka pozostałego przy życiu — Niedopuszczal-
ność — Opóźnienie w złożeniu zażalenia — Bezwzględnie
wiążąca przesłanka procesowa — Podniesienie z urzędu —

Zastosowanie w czasie regulaminu Sądu)

(2008/C 183/60)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Kurt-Wolfgang Braun-Neumann (Merzig,
Niemcy) (przedstawiciel: P. Ames, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: J. F. De
Wachter, K. Zejdová i S. Seyr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie wypłaty całej renty rodzinnej

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokryje własne koszty.

(1) Dz.U. C 235 z 6.10.2007 r., str. 31.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 22 maja 2008 r. — Cova przeciwko Komisji

(Sprawa F-101/07) (1)

(Kwestie formalne — Zarzut niedopuszczalności)

(2008/C 183/61)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Cova (Bruksela, Belgia), (przedstawiciel:
S. A. Pappas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o ograniczeniu okresu, w
którym skarżący, urzędnik tymczasowo powołany na stano-
wisko kierownika wydziału ma prawo do dodatku wyrówna-
wczego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 regulaminu pracowni-
czego urzędników, do jednego roku

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokryje własne koszty.

(1) Dz.U. C 269 z 10.11.2007 r., str. 73.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 22 maja 2008 r. — Daskalakis przeciwko

Komisji

(Sprawa F-107/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie —
Artykuł 7 ust. 2 regulaminu pracowniczego — Dodatek

tymczasowy — Niedopuszczalność)

(2008/C 183/62)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Constantin Daskalakis, (Bruksela, Belgia), (przed-
stawiciel: S. A. Pappas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącemu,
urzędnikowi powołanemu tymczasowo na stanowisko szefa
wydziału, dodatku wyrównawczego przewidzianego w art. 7
ust. 2 regulaminu pracowniczego na okresu dłuższy niż rok
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Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokryje własne koszty.

(1) Dz.U. C 315 z 22.12.2007 r., str. 46.

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2007 r. — Strack
przeciwko Komisji

(Sprawa F-119/07)

(2008/C 183/63)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel:
adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 30 maja
2005 r., z dnia 19 grudnia 2006 r., z dnia 12 stycznia
2007 r. i z dnia 20 lipca 2007 r. w zakresie, w jakim odma-
wiają wprowadzenia niezależnej procedury mediacyjnej w
przedmiocie wszystkich sporów zawisłych pomiędzy
skarżącym a pozwaną, jak również natychmiastowej inter-
wencji pozwanej i przyjęcia środków dotyczących rozwią-
zania konfliktów;

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 26 lutego
2007 r. i z dnia 20 lipca 2007 r. w zakresie, w jakim odma-
wiają wypłaty dodatku tymczasowego, zgodnie z art. 19
ust. 4 wspólnych przepisów dotyczących ubezpieczenia
urzędników Wspólnot Europejskich od ryzyka wypadków i
chorób zawodowych;

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego zadośćuczynienia
wraz z odsetkami w odpowiedniej wysokości, która w
żadnym razie nie może być niższa od 15 000 EUR, tytułem
poniesionej szkody niematerialnej i doznanej krzywdy oraz
uszczerbku na zdrowiu spowodowanych decyzjami przywo-
łanymi w powyższych żądaniach; obciążenie Komisji Euro-
pejskiej zapłatą odsetek w stosunku rocznym przekracza-
jącym o dwa punkty stawkę procentową stosowaną przez
Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinanso-
wania, naliczanych od momentu wniesienia skargi;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący opiera swoje pierwsze i drugie żądanie na naruszeniu
obowiązku staranności spoczywającym na pozwanej wobec
skarżącego, na zasadzie dobrej administracji oraz zakazie
nadużycia władzy oraz na okoliczności, że decyzje Komisji są
dotknięte błędem w ocenie. Ponadto skarżący utrzymuje, że o
ile chodzi o pierwsze i drugie żądanie, to decyzje te są
sprzeczne z art. 25 ust. 2 zdanie drugie Regulaminu pracowni-
czego urzędników Wspólnot Europejskich (zwanego dalej „regu-
laminem pracowniczym”) i że naruszają podstawowe prawa do
integralności fizycznej i poszanowania życia prywatnego skarżą-
cego, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 7 (a jeśli chodzi o
żądanie drugie, to w art. 41 i 47) Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej, jak również w art. 8 (a jeśli chodzi o żądanie
drugie, to w art. 13) Europejskiej konwencji o ochronie praw
człowieka.

Skarżący utrzymuje ponadto w uzasadnieniu swojego drugiego
żądania, że zaskarżone decyzje naruszają art. 73 regulaminu
pracowniczego i przepisy proceduralne znajdujące we wspól-
nych przepisach dotyczących ubezpieczenia urzędników
Wspólnot Europejskich od ryzyka wypadków i chorób zawodo-
wych, w szczególności w art. 15 i nast. tychże.

W trzecim żądaniu skarżący podnosi, że ze względu na
niezgodne z prawem działanie administracji, które według niego
miało miejsce, ma on prawo do zadośćuczynienia mającego na
celu naprawienie doznanej przez niego krzywdy na podstawie
art. 288 akapit drugi traktatu WE i ogólnych zasad prawa.

W czwartym żądaniu skarżący wnosi o obciążenie pozwanej
kosztami postępowania ze względu na to, że to właśnie ona
sprowokowała wniesienie niniejszej skargi poprzez jakoby kłam-
liwe stwierdzenia, które wyraziła w decyzji oddalającej zażalenie
odnośnie do opinii komisji lekarskiej.

Skarga wniesiona w dniu 31 października 2007 r. —
Baniel-Kubinova i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-131/07)

(2008/C 183/64)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Barbora Baniel-Kubinova (Luksemburg, Wielkie
Księstwo Luksemburga) i inni (przedstawiciele: S. Orlandi,
A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Parlament Europejski
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