
Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Lind 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-5/09) ( 1 ) 

(Skarga o odszkodowanie — Konsekwencje dla zdrowia 
publicznego wypadku jądrowego w Thulé (Grenlandia) — 
Dyrektywa 96/29/Euratom — Niepodjęcie przez Komisję 
środków wobec państwa członkowskiego — Skarga oczywiście 

pozbawiona podstawy prawnej) 

(2010/C 134/59) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Brigit Lind (Greve, Dania) (przedstawiciel: I. 
Anderson, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. White i 
M. Patakia, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga o odszkodowanie zmierzająca do uzyskania naprawienia 
szkody poniesionej wskutek zarzucanego niepodjęcia przez 
Komisję środków niezbędnych w celu zobowiązania Królestwa 
Danii do ustanowienia przepisów ustawowych i administracyj
nych umożliwiających mu zastosowanie się do dyrektywy Rady 
96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podsta
wowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia 
pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wyni
kającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L 159, s. 1), 
oraz zastosowanie tych przepisów do pracowników narażonych 
na skutki wypadku jądrowego w Thulé (Grenlandia). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) Brigit Lind zostaje obciążona kosztami postępowania. 

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

Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Hansen 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-6/09) ( 1 ) 

(Skarga o odszkodowanie — Konsekwencje dla zdrowia 
publicznego wypadku jądrowego w Thulé (Grenlandia) — 
Dyrektywa 96/29/Euratom — Niepodjęcie przez Komisję 
środków wobec państwa członkowskiego — Skarga oczywiście 

pozbawiona podstawy prawnej) 

(2010/C 134/60) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Bent Hansen (Aarslev, Dania) (przedstawiciel: I. 
Anderson, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. White i 
M. Patakia, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga o odszkodowanie zmierzająca do uzyskania naprawienia 
szkody poniesionej wskutek zarzucanego niepodjęcia przez 
Komisję środków niezbędnych w celu zobowiązania Królestwa 
Danii do ustanowienia przepisów ustawowych i administracyj
nych umożliwiających mu zastosowanie się do dyrektywy Rady 
96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podsta
wowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia 
pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wyni
kającymi z promieniowania jonizującego (Dz.U. L 159, s. 1), 
oraz zastosowanie tych przepisów do pracowników narażonych 
na skutki wypadku jądrowego w Thulé (Grenlandia). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) Bent Hansen zostaje obciążony kosztami postępowania. 

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