
Sentencja wyroku

1) Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 2006 r.
dokonująca zaszeregowania Daniele Smadji do kategorii A*15,
stopień 1 ze skutkiem w zakresie stażu w stopniu zaszeregowania
od dnia 1 listopada 2005 r. jest nieważna.

2) Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa całość kosztów postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 37 z dnia 9.2.2008, s. 35.

Skarga wniesiona w dniu 13 października 2008 r. — Wenig
przeciwko Komisji

(Sprawa F-80/08)

(2008/C 313/107)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Fritz Harald Wenig (Woluwe Saint-Pierre, Belgia)
(przedstawiciele: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie zawieszenia
skarżącego i nakazu potrącenia 1 000 EUR miesięcznie z jego
wynagrodzenia.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 18 września
2008 r. w sprawie zawieszenia skarżącego i nakazu potrą-
cenia 1 000 EUR miesięcznie z jego wynagrodzenia na
podstawie art. 23 i 24 załącznika IX Regulaminu pracowni-
czego urzędników Wspólnot Europejskich;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 13 października 2008 r. —
Ketselidou przeciwko Komisji

(Sprawa F-81/08)

(2008/C 313/108)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Zoe Ketselidou (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel:
S. Pappas, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżącej
o zmianę sposobu obliczania lat uprawniających do emerytury,
które należałoby uwzględnić podczas przeniesienia do systemu
wspólnotowego uprawnień nabytych w Grecji.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 stycznia 2008 r.,
w której organ powołujący oddalił wniosek skarżącej o
sposobu obliczania lat uprawniających do emerytury, które
skarżąca nabyła w ramach pracowniczego programu emery-
talnego instytucji Wspólnot Europejskich w następstwie
przeniesienia tych uprawnień przez grecki zakład ubezpie-
czeń społecznych;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 10 października 2008 r. —
Gheysens przeciwko Radzie

(Sprawa F-83/08)

(2008/C 313/109)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Johan Gheysens (Mechelen, Belgia) (przedstawi-
ciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej
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Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady ustalającej warunki
zatrudnienia skarżącego w zakresie, w jakim ogranicza czas
trwania umowy do dwóch lat i ustala jego zaszeregowanie do
grupy funkcyjnej III, grupy zaszeregowania 11, stopnia 1, a
także stwierdzenie niezgodności z prawem art. 88 WZIP w
zakresie w jakim zezwala na zawieranie kolejnych umów na
czas określony w ramach ogólnego limitu trzech lat.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie niezgodności z prawem art. 88 warunków
zatrudnienia innych pracowników w zakresie w jakim
zezwala na zawieranie kolejnych umów na czas określony w
ramach ogólnego limitu trzech lat;

— Stwierdzenie nieważności decyzji Rady ustalającej warunki
zatrudnienia skarżącego w zakresie w jakim ogranicza czas
trwania umowy do dwóch lat i ustala jego zaszeregowanie
do grupy funkcyjnej III, grupy zaszeregowania 11, stopnia 1;

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 15 października 2008 r. —
Notarnicola przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-85/08)

(2008/C 313/110)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pietro Notarnicola (Luksemburg, Luksemburg)
(przedstawiciel: A. Gross, adwokat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej informującej
skarżącego o rozwiązaniu z nim umowy o pracę oraz przywró-
cenie go na stanowisko, a także zasądzenie od pozwanej
odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu poniesionej szkody i
krzywdy

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 lipca 2008 r. i w
związku z tym stwierdzenie nieważności decyzji z dnia
5 marca 2008 r. informującej skarżącego o rozwiązaniu z
nim umowy o pracę z dniem 15 kwietnia 2008 r.;

— przywrócenie skarżącego na stanowisko jako członka perso-
nelu tymczasowego z prawem do wynagrodzenia ze skut-
kiem wstecznym od dnia 16 kwietnia 2008 do dnia wydania
wyroku;

— subsydiarnie — zasądzenie od pozwanej kwoty 60 500 euro
tytułem naprawienia szkody i kwoty 5 000 euro tytułem
zadośćuczynienia za krzywdę

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia
4 września 2008 r. — Tsarnavas przeciwko Komisji

(Sprawa F-44/08) (1)

(2008/C 313/111)

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 158 z 21.6.2008, s. 28.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia
24 października 2008 r. — Klug przeciwko EMEA

(Sprawa F-59/08) (1)

(2008/C 313/112)

Język postępowania: niemiecki

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 223 z 30.8.2008, s. 62.
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