
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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