
Skarżąca stwierdza również, że punkt IX ogłoszenia o
konkursie oraz punkt 2 instrukcji dla kandydatów są niezgodne
z art. 2, 4 i 5 załącznika III do regulaminu pracowniczego,
ponieważ przewidują obowiązkowe zgłoszenie w formie elek-
tronicznej, stanowiące przeszkodę w zgłoszeniu jej kandyda-
tury.

Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2005 r. przez Giorgia
Lebedefa i innych przeciwko Komisji Wspólnot Europej-

skich

(Sprawa T-204/05)

(2005/C 193/57)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 23 maja 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga Giorgia Lebedefa zamieszkałego
w Luksemburgu, Armanda Imberta zamieszkałego w Brukseli,
Jeana-Marii Rousseau zamieszkałego w Brukseli i Marii Rosario
Domenech Cobo zamieszkałej w Brukseli, reprezentowanych
przez adwokatów Gilles'a Bounéou i Frédérica Frabettiego, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich.

Skarżący wnoszą do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji z dnia 12 lipca
2004 r. odrzucającej wniosek D/393/04, w którym
skarżący wnieśli o udostępnienie przez właściwą służbę
systemu operacyjnego i wszystkich oprogramowań potrzeb-
nych do działania ich komputerów osobistych w języku
ojczystym lub ewentualnie w innym języku urzędowym
według ich wyboru,

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, którzy bez wyjątku są urzędnikami Komisji, złożyli u
swoich przełożonych wniosek o udostępnienie systemu opera-
cyjnego i wszystkich oprogramowań potrzebnych do działania
ich osobistych komputerów w języku ojczystym lub ewen-
tualnie w innym języku urzędowym Unii Europejskiej według
ich wyboru. Ponieważ ten wniosek, jak również ich zażalenia

zostały odrzucone, skarżący wnieśli niniejszą skargę. Podnoszą,
że praktyka polegająca na pełnej konfiguracji komputerów w
języku angielskim skoro użyte oprogramowanie jest dostępne
w wielu językach narusza zasadę niedyskryminacji, ponieważ,
aby doskonale posługiwać się komputerem niezbędna jest
doskonała znajomość języka angielskiego na poziomie, który
przewyższa poziom znajomości, jakiego można słusznie ocze-
kiwać od europejskiego urzędnika, który nie jest anglojęzyczny
od urodzenia.

Skarżący powołują się także na naruszenie obowiązku dbania o
dobro urzędnika, zakazu postępowania w sposób arbitralny
oraz obowiązku uzasadnienia, oraz podnoszą zarzut nadużycia
władzy.

Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2005 r. przez European
Dynamics SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-205/05)

(2005/C 193/58)

(Język postępowania: angielski)

W dniu 17 maja 2005 r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich wpłynęła skarga European Dynamics SA z
siedzibą w Atenach (Republika Grecka), reprezentowanej przez
adwokata N. Korogiannakisa, przeciwko Komisji Wspólnot
Europejskich.

Skarżąca wnosi do Sądu o:

1. stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, mocą której
zażądano od skarżącej zwrotu kwoty 59 485 euro
związanej z projektem „eEBO”, o której skarżącą powiado-
miono pismem z dnia 3 marca 2005 r., a także decyzji
Komisji, mocą której postanowiła ona zwrócić skarżącej
koszty pracy w kwocie nieprzekraczającej 85 971 euro, o
której to decyzji powiadomiono skarżącą pismem z dnia 12
listopada 2004 r., oraz decyzji Komisji o wypowiedzeniu
umowy EDC-53007 eEBO/27873: eContent exposure and
business opportunities, o której skarżącą powiadomiono w
dniu 16 maja 2003 r.

2. obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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