
Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej
wydanego w dniu 11 września 2008 r. w sprawie F-135/07
Smadja przeciwko Komisji, wniesione w dniu 25 listopada

2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-513/08 P)

(2009/C 44/88)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta-
wiciele: K. Herrmann i D. Martin, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Daniele Smadja (Nowe Delhi, Indie)

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia
11 września 2008 r. w sprawie F-135/07;

— oddalenie skargi wniesionej przez D. Smadję;

— obciążenie każdej ze stron własnymi kosztami postępowania
w instancji odwoławczej oraz przed Sądem do spraw Służby
Publicznej.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszym odwołaniu Komisja żąda uchylenia wyroku Sądu
do spraw Służby Publicznej (SSP) z dnia 11 września 2008 r.
wydanego w sprawie F-135/07 Smadja przeciwko Komisji, w
którym SSP stwierdził nieważności decyzji Komisji z dnia
21 grudnia 2006 r. dokonującej zaszeregowania skarżącej w
pierwszej instancji do grupy A*15, stopień 1 w następstwie
wydania przez Sąd Pierwszej Instancji wyroku w sprawie T-218/
02 Napoli Buzzanca przeciwko Komisji.

Na poparcie odwołania Komisja powołuje jeden zarzut doty-
czący naruszenia prawa w ramach wykładni zasady proporcjo-
nalności.

Podzieliwszy zarzut na trzy części Komisja stwierdza, że:

— na zasadę proporcjonalności nie można powoływać się, w
sytuacji gdy przepisy regulaminowe takie jak art. 3 i 4 regu-
laminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich
zakazują Komisji wydawania decyzji o powołaniu obowiązu-
jących z mocą wsteczną;

— zasada proporcjonalności nie może doprowadzić do zaprze-
czenia powagi rzeczy osądzonej wiążącej wyroki Sądu
Pierwszej Instancji;

— na zasadę proporcjonalności nie można powoływać się, w
sytuacji gdy przepisy regulaminowe takie jak art. 5 ust. 5
załącznika XIII w związku z art. 46 ust. 1 lit. a) regulaminu
pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich wyklu-
czają w przypadku niniejszej sprawy zaszeregowanie do
stopnia wyższego niż stopień 1.

Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2008 r. — Volker
Mauerhofer przeciwko Komisji

(Sprawa T-515/08)

(2009/C 44/89)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Volker Mauerhofer (Wiedeń, Austria) (przedsta-
wiciel: J. Schartmüller, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— po pierwsze, stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu w
zakresie, w jakim dotyczy on skarżącego;

— dodatkowo, lub alternatywnie do żądania stwierdzenia
nieważności, uznanie, że w wyniku bezprawnego wydania
zaskarżonego aktu po stronie pozwanej powstała odpowie-
dzialność pozaumowna;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty
5 500 EUR tytułem odszkodowania za poniesione szkody w
skutek wydania zaskarżonego aktu, wraz z odsetkami w
wysokości 4 % w skali roku począwszy od 4 listopada
2008 r. aż do daty wydania wyroku kończącego postępo-
wanie w niniejszej sprawie.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z
dnia 9 września 2008 r., na mocy której wprowadziła ona
administracyjny nakaz obniżenia liczby dni roboczych przyzna-
nych skarżącemu na realizację jego zadań w ramach umowy
o świadczenie usług doradczych nr MC/5043/025/001/2008,
zawartej między skarżącym a doradcą w celu uczestnictwa w
przedsięwzięciu o nazwie „Value Chain Mapping Analysis”,
opartym na umowie ramowej „EuropeAid/123314/C/SER/multi”
realizowanej w Bośni i Hercegowinie, zawartej między doradcą a
Komisją. Skarżący wnosi ponadto o zasądzenie odszkodowania
za szkody poniesione w wyniku wydania zaskarżonego aktu.
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