Zaak T-140/89
(gedeeltelijke publikatie)

H. Della Pietra
tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen
„Ambtenaar — Medische commissie — Bepaling van
percentage blijvende gedeeltelijke invaliditeit —
Afdoening zonder beslissing"

Samenvatting van het arrest

Procedure — Minnelijke schikking, geconstateerd bij gelegenheid van comparitie van par
— Afdoening zonder beslissing

ARREST VAN HET GERECHT (Derde Kamer)
27 november 1990 *

In zaak T-140/89,

H. Della Pietra, ambtenaar van de Commissie van de Europese Gemeenschappen,
wonende te Brussel, vertegenwoordigd door P. Gerard, advocaat te Brussel, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg bij C. Goerens, advocaat aldaar, 54 avenue
de la Liberté,
verzoeker,
* Procestaal: Frans.
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tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door S. Van
Raepenbusch, lid van haar juridische dienst, als gemachtigde, domicilie gekozen
hebbende te Luxemburg bij G. Berardis, lid van haar juridische dienst, Centre
Wagner, Kirchberg,
verweerster,
betreffende een beroep tot nietigverklaring van het op 4 januari 1989 aan verzoeker meegedeelde besluit van de Commissie tot definitieve aflegging van het medisch dossier betreffende erkenning van een blijvende gedeeltelijke invaliditeit ten
gevolge van het op 10 augustus 1982 aan verzoeker overkomen ongeval, zulks ten
einde een reguliere medische commissie te doen samenstellen met de opdracht het
percentage van die invaliditeit te bepalen,
wijst
HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde Kamer),
samengesteld als volgt: C. Yeraris, kamerpresident, A. Saggio en K. Lenaerts,
rechters,
griffier: B. Pastor, administrateur
gezien de stukken en na de mondelinge behandeling op 8 november 1990,
het navolgende

Arrest
[omissis]

38 Ter terechtzitting heeft het Gerecht partijen verzocht het voorwerp van het geding
nauwkeurig te omschrijven, zodat het Gerecht zou kunnen nagaan of een minnelijke schikking mogelijk was.
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39

De vertegenwoordiger van verzoeker heeft gepreciseerd, dat zijn mandant een
„strikte toepassing van de regeling" verlangde alsmede, overeenkomstig de conclusies van het verzoekschrift, „de samenstelling en bijeenkomst van de medische
commissie", en dat hij zich ten aanzien van de proceskosten refereerde aan het
oordeel van het Gerecht.

40

De vertegenwoordiger van de Commissie heeft verklaard dat deze, wensende tot
een minnelijke regeling te komen, zodat een rechterlijke uitspraak kon worden
voorkomen, en „gelet op de strikte conclusies van de wederpartij", zich niet verzette tegen de samenstelling van een medische commissie die zich zal moeten uitspreken over de medische beoordeling van de vertrouwensarts van de instelling.
Hij heeft evenwel gepreciseerd, dat de Commissie zich alle vrijheid voorbehoudt
met betrekking tot haar standpunt ten aanzien van de in het verzoekschrift opgeworpen juridische vragen, die na de procedure voor de medische commissie wederom zouden kunnen rijzen.

41

Uit de door de andere partij niet weersproken verklaringen van elk der partijen
blijkt, dat er tussen hen overeenstemming bestaat over het voorwerp van het onderhavige geding, te weten de samenstelling van een medische commissie die zich
zal moeten uitspreken over de medische beoordeling van de vertrouwensarts van
de instelling.

42

Mitsdien behoeft niet te worden beslist op het door verzoeker ingestelde beroep.

Kosten
43

Volgens artikel 69, paragraaf 5, van het Reglement voor de procesvoering van het
Hof, kan het Gerecht, wanneer het geding zonder voorwerp is geraakt, vrij over
de kosten beslissen. Gelet op de houding van elk der partijen, zowel vóór als na de
instelling van het beroep, is het Gerecht van oordeel, dat de Commissie behalve in
haar eigen kosten in drie vierde van de kosten van verzoeker moet worden verwezen, en dat verzoeker het overige vierde deel van zijn kosten zal moeten dragen.
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HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde Kamer),
rechtdoende, verstaat:
1) Op het beroep in zaak T-140/89 behoeft niet te worden beslist.
2) De Commissie wordt verwezen in haar eigen kosten en in drie vierde van de
kosten van verzoeker, die het overige vierde deel van zijn kosten zal dragen.
Yeraris

Saggio

Lenaerts

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 27 november 1990.
De griffier

De president van de Derde Kamer

H. Jung

C. Yeraris
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