
Druga strona postępowania: BO (Amman, Jordania) (przedstawi
ciele: L. Levi, M. Vandenbussche i C. Bernard-Glanz, avocats) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw 
Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 15 
stycznia 2013 r. w sprawie F-27/11 BO przeciwko Komisji. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty postępowania oraz 
koszty poniesione przez BO w ramach niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U C 164 z 8.6.2013. 

Postanowienie Sądu z dnia 13 stycznia 2014 r. — 
Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT 

przeciwko Komisji 

(Sprawa T-134/12) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — 
Umowy dotyczące pomocy finansowej Unii na rzecz projektów 
w dziedzinie badań i rozwoju — Zarzut niedopuszczalności — 

Brak zmiany kwalifikacji żądań — Niedopuszczalność) 

(2014/C 71/38) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servi
cios IT, SA (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokat M. 
Jiménez Perona) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i B. 
Conte, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów J. Rivasa 
Andrésa i X. Garcíę Garcíę) 

Przedmiot 

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji zawartej 
w piśmie Komisji z dnia 13 stycznia 2012 r., dotyczącej uisz
czenia kwot wskazanych w notach obciążeniowych odnoszą
cych się do sprawozdania z kontroli, której została poddana 
skarżąca, oraz, po drugie, oparte na odpowiedzialności poza
umownej żądanie zasądzenia od Komisji odszkodowania w 
wysokości 732 768 EUR. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA 
pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez 
Komisję Europejską, w tym również koszty związane z postępowa
niem w przedmiocie środka tymczasowego. 

( 1 ) Dz.U. C 157 z 2.6.2012. 

Postanowienie Sądu z dnia 13 stycznia 2014 r. — Lebedef 
przeciwko Komisji 

(Sprawy połączone T-116/13 P i T-117/13 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — 
Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowania 
w sprawie oceny w 2008 r. i w 2009 r. — Zwolnienie z 
obowiązku świadczenia pracy w połowie wymiaru czasu 
pracy do celów związkowej działalności przedstawicielskiej 
— Sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej obejmujące 
zadania wykonywane w zatrudniającej jednostce — Wyzna
czenie przez związek zawodowy — Odrzucenie skarg w pierw
szej instancji jako oczywiście bezzasadnych — Odwołanie w 
części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście 

bezzasadne) 

(2014/C 71/39) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksem
burg) (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy, wspierani 
przez B. Wägenbaura, avocat) 

Przedmiot 

Dwa odwołania mające na celu uchylenie postanowień Sądu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (trzecia izba) z dnia 
12 grudnia 2012 r. w sprawach F-70/11 i F-109/11 Lebedef 
przeciwko Komisji. 

Sentencja 

1) Odwołania zostają oddalone. 

2) Giorgio Lebedef pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty 
poniesione przez Komisję Europejską w ramach niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U C 147 z 25.5.2013.

PL 8.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 71/21


	Postanowienie Sądu z dnia 13 stycznia 2014 r. — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT przeciwko Komisji  (Sprawa T-134/12)
	Postanowienie Sądu z dnia 13 stycznia 2014 r. — Lebedef przeciwko Komisji  (Sprawy połączone T-116/13 P i T-117/13 P)

