
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga
izba) z dnia 5 czerwca 2008 r. — Timmer przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-123/06) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Termin do
wniesienia zażalenia — Nowa okoliczność faktyczna —

Niedopuszczalność)

(2008/C 223/114)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marianne Timmer (Saint-Sauves-d'Auvergne,
Francja) (przedstawiciel: F. Rollinger, adwokat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europej-
skich (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens,
pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności wszystkich sprawozdań z oceny
skarżącej sporządzonych przez M.L., a także decyzji mających
związek z/lub następujących po decyzji o powołaniu M.L., jak i
samej tej decyzji oraz wniosek o zasądzenie odszkodowania
i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006. str. 84.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga
izba) z dnia 21 kwietnia 2008 r. — Boudova i in. prze-

ciwko Komisji

(Sprawa F-78/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy— Powołanie— Grupa zasze-
regowania — Członkowie personelu pomocniczego powołani
na urzędników — Konkurs opublikowany przed wejściem w
życie nowego regulaminu pracowniczego — Akt niekorzystny

— Dopuszczalność skargi)

(2008/C 223/115)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stanislava Boudova i in. (Luksemburg, Luksem-
burg) (przedstawiciel: M.-A. Lucas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wnioski o zmianę
grupy zaszeregowania skarżących, byłych członków personelu
pomocniczego, powołanych na urzędników w wyniku pomyśl-
nego przejścia konkursów otwartych dla grup zaszeregowania
B5/B4 — Wniosek o odszkodowanie.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 247 z 20.10.2007, str. 42.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga
izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko Trybu-

nałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-108/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy— Artykuł 44 § 1 lit. c) regu-
laminu Sądu Pierwszej Instancji — Zwięzłe przedstawienie
zarzutów w skardze — Brak uprzedniego zażalenia — Oczy-

wista niedopuszczalność)

(2008/C 223/116)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedsta-
wiciel: F. Rollinger, adwokat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europej-
skich (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens,
pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego o
odnowieniu mandatu jego sekretarza generalnego na okres
sześciu lat, począwszy od dnia 1 lipca 2007 r. i subsydiarnie
stwierdzenie nieważności organu powołującego o nieawanso-
waniu skarżącego do grupy zaszeregowania LA5 w ramach
postępowania w sprawie awansu za rok 2004 w następstwie
wyroku Sądu Pierwszej Instancji wydanego w dniu 3 paździer-
nika 2006 r. w sprawie T-171/05 Nijs przeciwko Trybunałowi
Obrachunkowemu.
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