
Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Eckehard Rosenbaum zostaje obciążony własnymi kosztami postę
powania i kosztami poniesionymi przez Komisję Wspólnot Euro
pejskich. 

3) Rada Unii Europejskiej, która przystąpiła do sprawy w charakterze 
interwenienta pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 64 z 8.3.2008, s. 70. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (izba druga) z 
dnia 24 września 2009 r. — Schell przeciwko Komisji 

(Sprawa F-36/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Przyznanie 
punktów preferencyjnych przez dyrektorów generalnych — 

Postępowanie w sprawie awansów za 2007 r.) 

(2009/C 267/151) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Arno Schell (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat F. Frabetti) 

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

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Stwierdzenie nieważności sprawozdania z 
przebiegu kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 
stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. oraz stwierdzenie 
nieważności sprawozdania dotyczącego awansu za 2007 r. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Arno Schell zostaje obciążony całością kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 142 z 7.6.2008, s. 40. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 15 września 2009 r. — Hartwig przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-141/06) ( 1 ) 

(Powołanie — Członkowie personelu tymczasowego powołani 
na urzędników — Osoby wpisane na listę rezerwową 
konkursu opublikowanego przed wejściem z życie nowego 
regulaminu pracowniczego — Zaszeregowanie służbowe na 
podstawie nowych mniej korzystnych przepisów — Środki 
przejściowe zawarte w załączniku XII do regulaminu pracow

niczego) 

(2009/C 267/152) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Marc Hartwig (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat T. Bontinck) 

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

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji i Parlamentu wywo 
łujących skutki prawne od dnia16 kwietnia 2006 r., na 
podstawie których skarżący, będący pracownikiem tymcza
sowym w grupie zaszeregowania B*7 oraz laureatem konkursu 
zewnętrznego PE/34/B został powołany na urzędnika w grupie 
zaszeregowania B*3, stopień 2, na podstawie przepisów załącz
nika XIII do regulaminu pracowniczego 

Sentencja postanowienia 

1) Umarza się postępowanie w sprawie skargi zarejestrowane jako 
sprawa F-141/06 Hartwig przeciwko Komisji. 

2) Każda ze strona pokrywa swoje własne koszty. 

( 1 ) Dz. U. C 20 z 27.1.2007, s. 40. 

Skarga wniesiona w dniu 10 września 2009 r. — Sukup 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-73/09) 

(2009/C 267/153) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Viktor Sukup (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: 
adwokaci Stéphane Rodriguez i Christophe Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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Przedmiot i opis sporu 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji biura Komisji Euro
pejskiej „administrowanie i rozliczanie należności indywidual
nych” o nieprzyznaniu skarżącemu dodatku na dziecko pozos
tające na utrzymaniu ani dodatku szkolnego 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie dopuszczalności niniejszej skargi, 

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w dniu 22 
stycznia 2009 r. przez organ powołujący, w której odrzu
cony został wniosek skarżącego i w razie potrzeby decyzji 
wydanej w dniu 29 maja 2009 r. przez organ powołujący, 
w której odrzucone zostało jego zażalenie, 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 10 września 2009 r. — Gowitzke 
przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-74/09) 

(2009/C 267/154) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Werner Siegfried Gowitzke (Haga, Niderlandy) 
(przedstawiciel: adwokat D.C. Coppens) 

Strona pozwana: Europol 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu z dnia 5 czerwca 
2009 r. oddalającej wniosek skarżącego o zmianę jego zaklasy
fikowania na grupę zaszeregowania 5, stopień 1. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Europolu oddalającej 
wniosek skarżącego o zmianę jego zaklasyfikowania na 
grupę zaszeregowania 5, stopień 1; 

— obciążenie Europolu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 11 września 2009 r. — Wenig 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-75/09) 

(2009/C 267/155) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Fritz Harald Wenig (Bruksela, Belgia) (przedsta
wiciele: adwokaci Georges-Albert Dal i Dominique Voillemot) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności dorozumianego odrzu
cenia wniosku skarżącego z dnia 23 września 2008 r. o udzie
lenie przez Komisję Europejską pomocy i po drugie stwier
dzenie nieważności decyzji odrzucającej, wydanej przez Komisję 
Europejską w dniu 14 listopada 2008 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności dorozumianego odrzucenia 
wniosku skarżącego o udzielenie pomocy z dnia 23 
września 2008 r. mającego na celu udzielenie mu przez 
Komisję Europejską pomocy w związku z naruszeniem 
jego praw, którego doznał on przy publikacji w dniu 7 
września 2008r. na stronie internetowej dziennika brytyj
skiego Sudany Times artykułu pomawiającego go i wyrzą
dzającego mu krzywdę i w następstwie niezgodnych z 
prawem zachowań jego autorów, 

— w razie gdyby nie zostało ono uznane za decyzję odrzuca
jąca w sposób wyraźny złożony przez skarżącego wniosek o 
udzielenie pomocy, stwierdzenie nieważności decyzji 
Komisji z dnia 14 listopada 2008 r. w zakresie w jakim 
zostaje odrzucony jego wniosek o udzielenie pomocy w 
związku z organizacją „Worst Conflicts of Interest Award”, 
w ramach których jego osoba została zakwestionowana i 
które szkodzą jego reputacji i naruszają domniemanie jego 
niewinności, 

— zasądzenie od strony pozwanej zapłaty odszkodowania 
wraz z odsetkami jako naprawienie poniesionych przezeń 
szkody i krzywdy, 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 
września 2009 r. — Perez Santander przeciwko Radzie 

(Sprawa F-32/05) ( 1 ) 

(2009/C 267/156) 

Język postępowania: francuski 

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 193 z 6.5.2008, s. 32 (sprawa wpisana początkowo do 
rejestru Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod 
numerem T-201/05 i przekazana Sądowi do spraw Służby 
Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15 grudnia 
2005 r.)
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