
Sentencja 

1) Odwołanie wniesione przez Powerserv Personalservice GmbH 
zostaje oddalone. 

2) Odwołanie wzajemne wniesione przez Manpower Inc. zostaje 
oddalone. 

3) Powerserv Personalservice GmbH zostaje obciążona kosztami 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009. 

Postanowienie Trybunału (piąta izba) z dnia 
23 października 2009 r. — Komisja Wspólnot 
Europejskich przeciwko Gerasimosowi Potamianosowi 
(C-561/08 P) i Gerasimos Potamianos przeciwko Komisji 

Wspólnot Europejskich (C-4/09 P) 

(Sprawy połączone C-561/08 P i C-4/09) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Pracownik tymczasowy 
— Nieodnowienie umowy na czas określony — Akt nieko

rzystny) 

(2010/C 51/23) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta
wiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy) (C-561/08 P), 
Gerasimos Potamianos (przedstawiciel: adwokat J.-N. Louis) 
(C-4/09 P) 

Druga strona postępowania: Gerasimos Potamianos (przedstawi
ciel: adwokat J.-N. Louis) (C-4/09 P), Komisja Wspólnot Euro
pejskich (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy) 
(C-561/08 P) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (siódma izba) z 
dnia 15 października 2007 r. w sprawie T-160/04 Potamianos 
przeciwko Komisji, w którym Sąd uznał za dopuszczalną skargę 
wniesioną przez Gerasimosa Potamianosa przeciwko powiado
mieniu go przez dyrektora generalnego DG „Badania” o tym, iż 
zawarta z nim umowa o pracę w charakterze członka personelu 
tymczasowego nie zostanie przedłużona po upływie czasu, na 
jaki została zawarta — Pojęcie „niekorzystny akt” — Rozbież
ności pomiędzy wykładnią dokonaną z jednej strony przez 
Trybunał, a z drugiej strony przez Sąd Pierwszej Instancji i 
Sąd do spraw Służby Publicznej. 

Sentencja 

1) Odwołania zostają odrzucone. 

2) Każda ze stron zostaje obciążona własnymi kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.02.2009. 
Dz.U. C 82 z 04.04.2009. 

Postanowienie Trybunału z dnia 29 października 2009 r. 
— Portela — Comércio de artigos ortopédicos e 
hospitalares, Lda przeciwko Komisji Wspólnot 

Europejskich 

(Sprawa C-85/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Odpowiedzialność pozaumowna — Żądanie 
naprawienia szkody poniesionej z powodu szeregu zaniechań 
Komisji w związku ze stosowaniem dyrektywy 93/42/EWG — 
Brak związku przyczynowego między zarzucanymi zaniecha
niami a szkodą poniesioną przez skarżącą przy sprzedaży 
wadliwych termometrów cyfrowych — Skarga oczywiście 

bezzasadna) 

(2010/C 51/24) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Portela — Comércio de artigos ortopédicos 
e hospitalares, Lda (przedstawiciel: C. Mourato, adwokat) 

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich 
(przedstawiciele: B. Schima i P. Guerra e Andrade, pełnomoc
nicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (ósma 
izba) z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie T-137/07 Portela 
przeciwko Komisj, w którym Sąd w części odrzucił jako oczy
wiście niedopuszczalną, a w pozostałej części oddalił jako całko
wicie bezzasadną skargę zmierzającą tytułem żądania głównego, 
do zobowiązania Komisji do postąpienia zgodnie z przepisami 
art. 14b dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 
r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz.U. L 169, s. 1) zmie
nionej dyrektywą 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych 
używanych do diagnozy in vitro (Dz.U. L 331, s.1) przez 
pociągniecie do odpowiedzialności na rzecz skarżącej za pośred
nictwem Republiki Federalnej Niemiec spółki ceryfikującej TÜV 
Rheinland Product Safety GmbH, za pomocą obowiązkowej 
polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której 
mowa w pkt 6 załącznika XI do dyrektywy 93/42, którą 
wspomniana spółka zawarła, oraz, jeżeli zarzucana szkoda nie 
może zostać naprawiona poprzez żądanie główne, tytułem 
żądania ewentualnego do zasądzenia odszkodowania za szkody 
poniesione z powodu różnych zaniechań Komisji. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone. 

2) Portela — Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares, Lda 
zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 102 z 01.5.2009.
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