
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 kwietnia 2009 r. 
— Valero Jordana przeciwko Komisji 

(Sprawa T-385/04) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Funkcjonariusz — Skarga o stwierdzenie 
nieważności — Skarga odszkodowawcza — Awans — Przy

znanie punktów pierwszeństwa) 

(2009/C 113/60) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Gregorio Valero Jordana (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciele: M. Merola i I. van Schendel, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: początkowo V. Joris i C. Berardis-Kayser, następnie V. 
Joris i G. Berscheid, pełnomocnicy, wspierani przez D. Wael
broecka, avocat) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności: 

— decyzji dyrektora generalnego służby prawnej Komisji o 
przyznaniu skarżącemu jednego punktu priorytetowego w 
zakresie awansu w roku 2003 w ramach dyrekcji generalnej, 
doręczonej w dniu 7 lipca 2003 r. i potwierdzonej decyzją 
organu o uprawnieniach w zakresie nominacji notyfiko
wanej w dniu 16 grudnia 2003 r.; 

— decyzji organu o uprawnieniach w zakresie nominacji o 
przyznaniu skarżącemu 20 punktów w zakresie awansu w 
roku 2003, notyfikowanej w dniu 16 grudnia 2003 r.; listy 
z punktami funkcjonariuszy o stopniu A5 w zakresie 
awansu w roku 2003 opublikowanej w Informacjach admini
stracyjnych nr 69-2003 z dnia 13 listopada 2003 r.; listy 
funkcjonariuszy awansowanych na stopień A 4 w roku 
2003 opublikowanej w Informacjach administracyjnych nr 
73-2003 z dnia 27 listopada 2003 r.; decyzji o niewpisaniu 
skarżącego na rzeczone listy; 

— decyzji organu o uprawnieniach w zakresie nominacji o 
nieprzyznaniu skarżącemu dodatkowego punktu pierwszeń
stwa za rok 2003, zawartej w piśmie z dnia 22 lutego 2007 
r. i decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r., 

zasądzenie odszkodowania w wysokości 5 000 EUR. 

Sentencja wyroku 

1) Decyzje Komisji o ustaleniu punktów w zakresie awansu Gregorio 
Valero Jordana w liczbie 20 i odmowie wpisania go na listę 
funkcjonariuszy awansowanych na stopień A 4 w roku 2003 są 
nieważne. 

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałej części. 

3) Komisja pokrywa koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 284 z 20.11.2004. 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 marca 2009 r. — 
Shanghai Excell M&E Enterprise i Shanghai Adeptech 

Precision przeciwko Radzie 

(Sprawa T-299/05) ( 1 ) 

(Dumping — Przywóz niektórych wag elektronicznych pocho
dzących z Chin — Status przedsiębiorstwa działającego w 
warunkach gospodarki rynkowej — Artykuł 2 ust. 7 lit. a) 
i c), art. 2 ust. 10 i art. 11 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 

384/96) 

(2009/C 113/61) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd 
(Szanghaj, Chiny) i Shanghai Adeptech Precision Co. Ltd 
(Huaxin Town, Chiny) (Pełnomocnicy: R. MacLean, solicitor i 
adwokat E. Gybels) 

Strona pozwana: Rada Wspólnot Europejskich (Pełnomocnicy: J.- 
P. Hix, wspierany przez adwokata G. Berrischa) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Wspólnot Euro
pejskich (Przedstawiciele: początkowo K. Talabér Ritz oraz E. 
Righini, a następnie H. van Vlieta oraz K. Talabér Ritz, pełno
mocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Skarga o stwierdzenie nieważności art. 1 i 2 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 692/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmienia
jącego rozporządzenie Rady (WE) nr 2605/2000 nakładającego 
ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych wag 
elektronicznych (REWS) pochodzących, między innymi, z Chiń
skiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 112, s. 1) 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Shanghai Excell M&E Enterprise Co. Ltd i Shanghai Adeptech 
Precision Co. Ltd pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Radę. 

3) Komisja pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 257 z 15.10.2005.
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