
Sentencja postanowienia 

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie skargi S. Meierhofera w 
zakresie, w jakim kwestionuje on niewystarczające uzasadnienie 
decyzji z dnia 19 czerwca 2007 r. 

2) W pozostałym zakresie skarga S. Meierhofera zostaje odrzucona w 
części jako oczywiście bezzasadna, a w części jako oczywiście niedo
puszczalna. 

3) Komisja Europejska pokrywa dwie trzecie kosztów poniesionych 
przez skarżącego w ramach pierwszego postępowania przed Sądem, 
jak również własne koszty związane z pierwszym postępowaniem 
przed Sądem, z postępowaniem przed Sądem Unii Europejskiej 
oraz z obecnym postępowaniem. 

4) Skarżący pokrywa jedną trzecią własnych kosztów związanych z 
pierwszym postępowaniem przed Sądem, jak również całość swoich 
kosztów związanych z postępowaniem przed Sądem Unii Europej
skiej oraz z obecnym postępowaniem. 

( 1 ) Dz.U. C 223 z 22.9.2007, s. 21. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 22 czerwca 2011 r. — Lebedef przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-33/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie w sprawie 
oceny za 2005 r. — Sprawozdanie z oceny — Ogólne przepisy 
wykonawcze dla art. 43 regulaminu pracowniczego — Spra
wozdanie sporządzone w następstwie wyroku wydanego w 

sprawie F-36/07 — Oczywista niedopuszczalność) 

(2011/C 232/75) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżą
cego za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 
2005 r. w takim kształcie w jakim został on sporządzony po 
stwierdzeniu jego nieważności w wyroku Sądu do spraw Służby 
Publicznej w sprawie F-36/07. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Giorgio Lebedef zostaje obciążony całością kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 31.7.2010, s. 53. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 30 czerwca 2011 r. — Van Asbroeck 

przeciwko Komisji 

(Sprawa F-88/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Decyzja o tymczasowym 
zaszeregowaniu do grupy — Wniosek o ponowne zbadanie — 
Nowa ważna okoliczność faktyczna — Brak — Skarga oczy

wiście niedopuszczalna) 

(2011/C 232/76) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgia) (przedsta
wiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo G. Berscheid i D. Martin, pełnomocnicy, następnie J. 
Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej wniosek 
skarżącego o częściowe uchylenie decyzji Komisji z dnia 22 
października 2008 r. dotyczącej wprowadzenia rekompensaty 
na rzecz urzędników, którzy zmienili kategorię przed dniem 
1 maja 2004 r., o zmianę jego zaklasyfikowania ze skutkiem 
wstecznym od dnia 1 maja 2004 r. do grupy zaszeregowania 
D*4/8 oraz o odtworzenie ścieżki jego kariery z uwzględnie
niem awansów, corocznych waloryzacji i przeniesień na wyższy 
stopień dotyczących go od tego czasu. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Marc Van Asbroeck pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 317 z dnia 20.11.2010, s. 50. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 29 czerwca 2011 r. — Schuerewegen 

przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-125/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Środek usunięcia z miejsca 
pracy — Pozbawienie karty dostępu do miejsca pracy — 
Pozbawienie prawa dostępu do systemu informatycznego — 
Uprzednie zażalenie — Przesłanie drogą elektroniczną — 
Faktyczne powzięcie wiedzy przez administrację — Przekro

czenie terminu — Oczywista niedopuszczalność) 

(2011/C 232/77) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luksemburg) 
(przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc)
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