
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września
2008 r. — Kheinhorst przeciwko Komisji

(Sprawa T-428/03) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wyrok częściowy —
Umorzenie postępowania)

(2008/C 301/55)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Gerhard Keinhorst (Overijse, Belgia) (przedsta-
wiciel: N. Lhoëst, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
początkowo C. Berardis-Kayser i L. Lozano Palacios, następnie
C. Berardis-Kayser i H. Krämer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z
dnia 23 grudnia 2002 r. i z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie
zmiany grupy zaszeregowania skarżącego w zakresie w jakim
dokonuje ona jego zaszeregowania na dzień jego powołania do
grupy A6, stopień pierwszy i w zakresie w jakim ustala ona
dzień 5 października 1995 r. jako dzień, w którym decyzja ta
wywołuje skutki finansowe oraz nie dokonuje odtworzenia
grupy zaszeregowania skarżącego a także wniosek o stwier-
dzenie nieważności decyzji z dnia 4 września i z dnia 24 listo-
pada 2003 r. oddalających zażalenia skarżącego, i po drugie
żądanie naprawienia szkody, zdaniem skarżącego poniesionej w
związku z tą decyzją

Sentencja postanowienia

1) Postępowanie w sprawie niniejszej skargi zostaje umorzone.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 47 z 21.2.2004.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września
2008 r. — Rousseaux przeciwko Komisji

(Sprawa T-125/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wyrok częściowy —
Umorzenie postępowania)

(2008/C 301/56)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Patrick Rousseaux (Bruksela, Belgia) (przedsta-
wiciel: N. Lhoëst, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata
B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z
dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany grupy zaszerego-
wania skarżącego w zakresie w jakim dokonuje ona jego zasze-
regowania na dzień jego powołania do grupy A6, stopień drugi
i w zakresie w jakim ustala ona dzień 5 października 1995 r.
jako dzień, w którym decyzja ta wywołuje skutki finansowe oraz
nie dokonuje odtworzenia grupy zaszeregowania skarżącego a
także wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji oddalających
zażalenia skarżącego, i po drugie żądanie naprawienia szkody,
zdaniem skarżącego poniesionej w związku z tą decyzją.

Sentencja postanowienia

1) Postępowanie w sprawie niniejszej skargi zostaje umorzone.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 118 z 30.4.2004.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września
2008 r. — Willem Goris przeciwko Komisji

(Sprawa T-126/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wyrok częściowy —
Umorzenie postępowania)

(2008/C 301/57)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Willem Goris (Strassen, Luksemburg) (przedsta-
wiciel: N. Lhoëst, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy, wspierani przez
B. Wägenbaur, adwokata)
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Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z
dnia 5 maja 2003 r. w sprawie zmiany grupy zaszeregowania
skarżącego w zakresie w jakim dokonuje ona jego zaszerego-
wania na dzień jego powołania do grupy B4, stopień drugi i w
zakresie w jakim ustala ona dzień 5 października 1995 r. jako
dzień, w którym decyzja ta wywołuje skutki finansowe oraz nie
dokonuje odtworzenia grupy zaszeregowania skarżącego a także
wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zaża-
lenie skarżącego, i po drugie żądanie naprawienia szkody,
zdaniem skarżącego poniesionej w związku z tą decyzją

Sentencja postanowienia

1) Postępowanie w sprawie niniejszej skargi zostaje umorzone.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 118 z 30.4.2004.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września
2008 r. — Jacobs przeciwko Komisji

(Sprawa T-131/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wyrok częściowy —
Umorzenie postępowania)

(2008/C 301/58)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Luc Jacobs (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel:
N. Lhoëst, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata
B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z
dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany grupy zaszerego-
wania skarżącego w zakresie w jakim dokonuje ona jego zasze-
regowania na dzień jego powołania do grupy B4, stopień drugi i
w zakresie w jakim ustala ona dzień 5 października 1995 r. jako
dzień, w którym decyzja ta wywołuje skutki finansowe oraz nie
dokonuje odtworzenia grupy zaszeregowania skarżącego a także
wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji oddalających zaża-

lenia skarżącego, i po drugie żądanie naprawienia szkody
zdaniem skarżącego poniesionej w związku z tą decyzją.

Sentencja postanowienia

1) Postępowanie w sprawie niniejszej skargi zostaje umorzone.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 118 z 30.4.2004.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września
2008 r. — Tachelet przeciwko Komisji

(Sprawa T-293/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wyrok częściowy —
Umorzenie postępowania)

(2008/C 301/59)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Guy Tachelet (Rijmenam, Belgia) (przedstawiciel:
N. Lhoëst, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i H. Krämer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Z jednej strony stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia
2 września 2003 r. wprowadzającej zmiany w zaszeregowaniu
służbowym skarżącego poprzez zaklasyfikowanie go do stopnia
2 grupy zaszeregowania B4 oraz brak odtworzenia jego kariery
w grupie zaszeregowania a także stwierdzenie nieważności
decyzji oddalającej zażalenie skarżącego, z drugiej strony,
żądanie przyznania odszkodowania za krzywdę, którą skarżący
miał ponieść w następstwie tej decyzji.

Sentencja postanowienia

1) Postępowanie w przedmiocie niniejszej skargi zostaje umorzone.

2) Komisja pokrywa całość kosztów postępowania.

(1) Dz.U. C 262 z dnia 23.10.2004 r.
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