
Postanowienie Sadu Pierwszej Instancji z dnia 17 grudnia 
2009 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu 

(Sprawa T-567/08 P) ( 1 ) 

(Odwołania — Służba publiczna — Urzędnicy — Decyzja o 
nieawansowaniu skarżącego w ramach postępowania 
w przedmiocie awansów za 2005 r. — Odwołanie częściowo 
oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście bezzasadne) 

(2010/C 37/52) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przed
stawiciel: adwokat F. Rollinger) 

Druga strona postępowania: Trybunał Obrachunkowy Unii Euro
pejskiej (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens, 
pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 9 października 2008 r., wydanego w sprawie 
F-49/06 Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu 
(dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze) mające na celu 
uchylenie tego wyroku. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Bart Nijs zostaje obciążony własnymi kosztami postępowania i 
kosztami poniesionymi w niniejszej instancji przez Trybunał 
Obrachunkowy Unii Europejskiej. 

( 1 ) Dz.U C 55 z 07.03.2009. 

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 17 grudnia 2009 r. — 
Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop 

Luchtverontreiniging Utrecht przeciwko Komisji 

(Sprawa T-396/09 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Zobo
wiązanie państw członkowskich do poprawy jakości powietrza 
— Odstępstwo przyznane na rzecz jednego z państw 
członkowskich — Odmowa przeprowadzenia wewnętrznej 
procedury odwoławczej przez Komisję — Wniosek o zawie

szenie wykonania i o zastosowanie środków tymczasowych) 

(2010/C 37/53) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, 
Niderlandy) oraz Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht 
(Utrecht, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat A. van den 
Biesen) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. Oliver, 
W. Roels i A. Alcover San Pedro, przedstawiciele) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2009) 
6121 z dnia 28 lipca 2009 r. odrzucającej jako niedopusz
czalny wniosek strony skarżącej o wszczęcie wewnętrznej 
procedury odwoławczej względem decyzji Komisji C(2009) 
2560 (ost.) z dnia 7 kwietnia 2009 r. dotyczącej przyznania 
Niderlandom tymczasowego odstępstwa od obowiązku walki z 
zanieczyszczeniem powietrza oraz wniosek o zastosowanie 
środka tymczasowego celem zobowiązania Niderlandów do 
niezwłocznego poszanowania swych obowiązków. 

Sentencja postanowienia 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym 
postępowanie w sprawie.
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