
Skarżący wnosi do Sądu o:

— uchylenie decyzji OWUN odrzucającej jego wniosek;

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga złożona została w następującym kontekście.
Dnia 1 kwietnia 2003 r. skarżący skierował do Komisji Euro-
pejskiej wniosek o: a) przesłanie skarżącemu, jeżeli istnieje,
orzeczenia lekarskiego sporządzonego przez doktor M.P.
Simonnet w związku z badaniem lekarskim, któremu go
poddała w jego miejscu zamieszkania w dniu 20 czerwca 2002
r., w postaci poświadczonej kopii lub przesłanie go lekarzowi,
którego w tym celu wyznaczy i, w tym przypadku, poinformo-
wanie jej o tym na piśmie; b) jeżeli orzeczenie nie istnieje, o
poinformowanie jej o tym na piśmie; c) jeżeli istnieją powody
do odmowy spełnienia żądań wymienionych w punktach a) i b)
powyżej, o podanie jej tych powodów.

W związku z milczącą odmową uwzględnienia wniosku
skarżący wniósł niniejszą skargę.

Na poparcie, skarżący podnosi następujące zarzuty:

Złamanie prawa, gdyż urzędnik ma prawo dostępu do wszel-
kich danych, które go dotyczą, które zostały opracowane przez
osoby działające w imieniu strony pozwanej w ramach ich
obowiązków służbowych i które znajdują się w jej posiadaniu,
ma również prawo dostępu do orzeczenia lekarskiego.

Naruszenie prawa do zdrowia i nienaruszalności fizycznej i
psychicznej skarżącego oraz ciążącego na instytucjach wspól-
notowych obowiązku dbałości o dobro pracowników.

Niedopełnienie obowiązku uzasadnienia decyzji, przewidzia-
nego w art. 25 regulaminu pracowniczego.

Niedopełnienie obowiązku należytej staranności, ponieważ
pozwana nie wzięła pod uwagę, że skarżący ma interes w
dostępie do orzeczenia lekarskiego, lub w tym, żeby dostęp taki
miał lekarz, którego skarżący w tym celu wyznaczy, biorąc
również pod uwagę, że trudno zrozumieć, jaki interes
służbowy pozwana miałaby chronić, lub nie, przez nieuwzględ-
nienie wniosku skarżącego.

Skarga wniesiona dnia 17 maja 2004 r. przez Daniela Van
der Spree'a przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-182/04)

(2004/C 179/35)

(Język postępowania: francuski)

Dnia 17 maja 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Komisji

Wspólnot Europejskich przez Daniela Van der Spree'a, zamiesz-
kałego w Overijse (Belgia), reprezentowanego przez Sébastiena
Orlandiego, Alberta Coolena, Jeana-Nöela Louisa oraz Etienne
Marachal, avocats z adresem do doręczeń w Luksemburgu.

Skarżący wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— Uchylenie decyzji w sprawie sporządzenia sprawozdania z
przebiegu kariery zawodowej za okres od 1 lipca do 31
grudnia 2002 r.;

— Obciążenie kosztami strony pozwanej.

Zarzuty i główne argumenty:

Skarżący na poparcie swojej skargi podnosi na pierwszym
miejscu naruszenie art. 26 i 43 regulaminu pracowniczego
urzędników, jak również środków specjalnych mających zasto-
sowanie do dokonania tymczasowej oceny 2001 – 2002.
Skarżący podnosi również uchybienie obowiązkowi uzasad-
nienia, niespójność między komentarzami i przyznanymi
ocenami, jak również oczywisty błąd w ocenie. Ponadto
skarżący opiera się na naruszeniu prawa do obrony, ponieważ
decyzja została oparta na wewnętrznym sprawozdaniu, o
istnieniu którego skarżący nigdy nie został poinformowany
oraz na rzekomych kryteriach oceny, które, zdaniem skarżą-
cego, nie zostały jemu podane do wiadomości.

Skarga wniesiona dnia 7 czerwca 2004 r. przez Microsoft
Corporation przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-201/04)

(2004/C 179/36)

(Język postępowania: angielski)

Dnia 7 czerwca 2004 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich przez Microsoft Corporation, z siedzibą
w Waszyngtonie (Stany Zjednoczone Ameryki), reprezen-
towaną przez I. S. Forrester, QC i J. F. Bellis, lawyer.

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— uchylenie decyzji Komisji z dnia 24 marca 2004 r. lub, w
przypadku nieuwzględnienia, o uchylenie lub istotne
zmniejszenie nałożonej grzywny;

— obciążenie kosztami Komisji.

10.7.2004C 179/18 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


