
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 30 listopada 2009 r. — Ridolfi przeciwko Komisji 

(Sprawa F-3/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Urzędnicy zatrudnieni w 
państwach trzecich — Powiększony dodatek edukacyjny — 
Ponowne zatrudnienie w siedzibie — Ponowne skorzystanie 
— Zwykły okres zatrudnienia — Artykuły 3 i 15 załącznika 

X do regulaminu pracowniczego) 

(2010/C 24/143) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Roberto Ridolfi (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat N. Lhoëst) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: D. Martin i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego odma
wiającej skarżącemu uprawnienia do ponownego skorzystania i 
zachowania powiększonych dodatków edukacyjnych na jego 
dwójkę starszych dzieci. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) R. Ridolfi zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz. U. C 55 z 7.3.2009, s. 53 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 30 listopada 2009 r. — de Britto Patricio-Dias 

przeciwko Komisji 

(Sprawa F-16/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z 
przebiegu kariery — Postępowanie w przedmiocie oceny za 
2007 r. — Naruszenie art. 43 regulaminu pracowniczego — 
Uzasadnienie — Oczywisty błąd w ocenie — Ocena zacho

wania w trakcie części odnośnego okresu) 

(2010/C 24/144) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciel: adwokat L. Massaux) 

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

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji o odrzuceniu zażalenia skarżą
cego na decyzję dotyczącą jego oceny za 2007 r. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) J. de Britto Patricio-Dias zostaje obciążony kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 90 z 18.4.2009, s. 41. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 18 listopada 2009 r. — Chassagne przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-11/05 RENV) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Skierowanie do Sądu do ponownego 
rozpoznania po uchyleniu — Umorzenie postępowania) 

(2010/C 24/145) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciel: adwokat T. Bontinck) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: początkowo G. Berscheid i V. Joris, pełnomocnicy, wspie
rani przez adwokata F. Longfilsa, następnie J. Currall i G. Bers
cheid, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata J.L. Fagnarta) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odmawiającej skarżą
cemu, pochodzącemu z francuskiego departamentu zamor
skiego, skorzystania w okresie przejściowym z przepisów 
obowiązujących przed dniem 1 maja 2004 r. w sprawie zwrotu 
kosztów podróży mających zastosowanie do urzędników, 
których miejsce zatrudnienia i pochodzenia znajduje się w 
Europie, a także wniosek o odszkodowanie — Sprawa 
T-253/06 P odesłana do ponownego rozpoznania po kasacji. 

Sentencja postanowienia 

1) Postępowanie w sprawie F-11/05 RENV Chassagne przeciwko 
Komisji, która została wykreślona z rejestru Sądu, zostaje 
umorzone.
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