
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z
dnia 4 listopada 2008 r. — Van Beers przeciwko Komisji

(Sprawa F-126/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Procedura certy-
fikacji — Ocena za rok 2006 — Niewpisanie na listę urzęd-
ników spełniających warunki awansu — Artykuł 45 a regula-

minu pracowniczego)

(2009/C 44/127)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgia)
(przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal,
avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 22 lutego
2007 r. odrzucającej kandydaturę skarżącej w ramach procedury
certyfikacji za rok 2006 r.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 22 z 26.1.2008, s. 57.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z
dnia 9 grudnia 2008 r. — Efstathopoulos przeciwko

Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-144/07) (1)

(Służba publiczna — Byli członkowie personelu tymczasowego
— Rozporządzenie (WE, Euratom, EWWiS) nr 2689/95 —
Świadczenie z tytułu zakończenia służby — Wliczenie premii
za aktywność do wynagrodzenia brutto pobieranego w ramach

pracy na nowym stanowisku)

(2009/C 44/128)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: S. Efstathopoulos (Chalandri, Grecja) (przedsta-
wiciele: N. Korogiannakis i M. Michi, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele:
A. Lukošiūtė i A. Troupiotis, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z
dnia 18 kwietnia 2007 r., która doprowadziła do zmniejszenia
emerytury skarżącego powodującej zmniejszenie emerytury
skarżącego i obowiązku zwrotu nadpłaconych kwot.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokryje swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 92 z 12.4.2008, s. 50.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia
izba) z dnia 30 października 2008 r. — Ortega Serrano

przeciwko Komisji

(Sprawa F-48/08) (1)

(Służba publiczna — Oczywista niedopuszczalność — Niemoż-
ność reprezentowania strony pozwanej przez adwokata, który
nie jest osobą trzecią — Pomoc prawna — Wniosek o

interwencję)

(2009/C 44/129)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: António Ortega Serrano (Cádiz, Hiszpania)
(przedstawiciel: adwokat A. Ortega Serrano)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
K. Herrmann i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu
EPSO/AD/26/05 odmawiających wpisania skarżącego na listę
rezerwową oraz powtórzenia egzaminu ustnego

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Wniosek pomocniczy A. Ortegi Serrany o to, by miał możliwość
uzupełnienia pozwu zostaje odrzucony.

3) A. Ortega Serrano zostaje obciążony kosztami postępowania.

4) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku o dopuszczenie
do sprawy w charakterze interwenienta.
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5) Europejski inspektor ochrony danych osobowych pokryje własne
koszty postępowania związane z wystąpieniem z wnioskiem o
dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.

6) Wniosek o pomoc prawną w sprawie F-48/08 AJ Ortega Serrano
przeciwko Komisji zostaje odrzucony.

(1) Dz. U. C 171 z 5.7.2008, s. 52.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga
izba) z dnia 18 grudnia 2008 r. — Nijs przeciwko Trybuna-

łowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-64/08) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 35 ust. 1 lit. a)
regulaminu Sądu — Zwięzłe przedstawienie zarzutów w
skardze — Postępowanie w sprawie oceny — Wyznaczenie
osoby oceniającej oraz osoby sprawdzającej ocenę — Brak

zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)

(2009/C 44/130)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedstawi-
ciele: F. Rollinger i A. Hertzog, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy (przedsta-
wiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego o
wyznaczeniu osoby oceniającej oraz osoby sprawdzającej ocenę,
a także żądanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat
spowodowanych wydaniem tej decyzji.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) B. Nijs zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 247 z 27.9.2008, s. 25.

Postanowienie prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z
dnia 17 grudnia 2008 r. — Wenig przeciwko Komisji

(Sprawa F-80/08 R)

(Służba publiczna — Postępowanie w sprawie zastosowania
środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania
decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych zaintereso-

wanego — Pilny charakter — Brak)

(2009/C 44/131)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji z dnia 18 września
2008 r., na mocy której Komisja zawiesiła skarżącego w czyn-
nościach służbowych na czas nieokreślony i nakazała potrącenie
1 000 EUR miesięcznie z jego wynagrodzenia przez okres
maksymalnie sześciu miesięcy.

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę-
powanie w sprawie.

Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2008 r. — P prze-
ciwko Parlamentowi

(Sprawa F-89/08)

(2009/C 44/132)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: P (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: E. Boigelot,
avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o
zwolnieniu strony skarżącej z trzymiesięcznym okresem wypo-
wiedzenia i po drugie żądanie odszkodowania i
zadośćuczynienia
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