
Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie naprawienia szkody poniesionej 
przez skarżącą z powodu decyzji z dnia 1 lutego 2003 r. w 
sprawie przeniesienia jej na emeryturę ze względu na inwa
lidztwo. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Soerensen Ferraresi zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 16.5.2009, s. 45. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 30 listopada 2009 r. — Mister przeciwko 

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego 

(Sprawa F-17/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o stwierdzenie 
nieważności — Ponowne poinformowanie o punktach awansu 
zgromadzonych w latach uprzednich — Brak niekorzystnego 
aktu — Skarga odszkodowawcza — Brak oszacowania szkody 

— Oczywista niedopuszczalność) 

(2010/C 24/149) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Herbert Meister (Muchamiel, Hiszpania) (przed
stawiciel: adwokat H.J. Zimmermann) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (przedstawi
ciele: I. de Medrano Caballero, pełnomocnik, wspierany przez 
adwokata D. Waelbroecka) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie skarżą
cego dotyczące wadliwego i nieprawidłowego charakteru spra
wozdania z oceny za rok 2008 i zawierające wniosek o napra
wienie szkody materialnej wynikającej zdaniem skarżącego z 
tego faktu. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga H. Meistera zostaje odrzucona jako oczywiście niedopusz
czalna. 

2) H. Mister pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez 
Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory). 

( 1 ) Dz.U. C 113 z 16.5.2009, s. 46. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 30 listopada 2009 r. — Lebedef przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-54/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Urlop — Oddelegowanie 
w połowie wymiaru czasu pracy do celów reprezentacji związ
kowej — Nieobecność nieusprawiedliwiona — Pomniejszenie 
prawa do urlopu — Artykuł 60 regulaminu pracowniczego — 

Skarga oczywiście bezzasadna) 

(2010/C 24/150) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) 
(przedstawiciel: F. Frabetti, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europesjkich (przedstawi
ciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności szeregu decyzji dotyczących pomniej
szenia o 39 dni prawa do urlopu skarżącego za 2008 r. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

2) G. Lebedef zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 167 z 18.7.2009, s. 28. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 29 września 2009 r. — Labate przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-64/09) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne 
— Ubezpieczenie od wypadków przy pracy i chorób zawodo
wych — Choroba zawodowa — Skarga na bezczynność — 
Brak właściwości Sądu — Przekazanie Sądowi Pierwszej 

Instancji) 

(2010/C 24/151) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Kay Labate (Tarquinia, Włochy) (przedstawiciel: 
I. Forrester, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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