
Skarga wniesiona w dniu 16 września 2005 — Republika
Finlandii/Komisja

(Sprawa T-350/05)

(2005/C 281/58)

Język postępowania: fiński

Strony

Strona skarżąca: Republika Finlandii [Przedstawiciel: Tuula
Pynnä]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji wydanej i notyfi-
kowanej dnia 8 lipca 2005 r., w której Komisja, wbrew
obowiązkowi lojalnej współpracy ustanowionemu w art. 10
WE i orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości dotyczą-
cemu płatności warunkowych, odmówiła wszczęcia nego-
cjacji z Republiką Finlandii dotyczących warunkowych
płatności należności celnych nałożonych z mocą wsteczną,
których zapłaty przez Finlandię wraz z odsetkami za
zwłokę liczonymi do dnia zapłaty Komisja domaga się w
postępowaniu w sprawie naruszenia nr 2003/2180,
wszczętym na podstawie art. 226 WE.

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W zaskarżonej decyzji Komisja uznała, że w sprawie tej nie
zachodzi obowiązek działania w rozumieniu art. 232 WE.
Finlandia skierowała do Komisji pismo na podstawie tego
artykułu, w którym w myśl zasady lojalnej współpracy ustano-
wionej w art. 10 WE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedli-
wości Wspólnot Europejskich dotyczącego płatności warunko-
wych zwróciła się o wydanie decyzji o wszczęciu negocjacji na
temat płatności spornych należności celnych i stosownych
odsetek za zwłokę w sposób warunkowy, do czasu wydania
przez Trybunał orzeczenia w tej sprawie.

Finlandia uważa, iż przyjmując zaskarżoną decyzję Komisja
naruszyła Traktat WE lub reguły prawne związane z jego stoso-
waniem w rozumieniu art. 230 WE akapit drugi odmawiając,
wbrew zasadzie lojalnej współpracy ustanowionej w art. 10
WE i orzecznictwu Trybunału Sprawiedliwości dotyczącemu
płatności warunkowych, wszczęcia negocjacji dotyczących
warunkowych płatności należności celnych nałożonych z mocą
wsteczną, których zapłaty przez Finlandię wraz z odsetkami za
zwłokę liczonymi do dnia zapłaty Komisja domaga się na
podstawie rozporządzenia Rady (WE, Euratom)

nr 1150/2000 (1) w postępowaniu w sprawie naruszenia
nr 2003/2180, a także, iż decyzja odmowna narusza art. 253
WE ze względu na brak uzasadnienia.

(1) Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1150/2000 z dnia 22 maja
2000 r. wykonujące decyzję 94/728/WE, Euratom w sprawie
systemu środków własnych Wspólnot (Dz.U. L 130, z 31.5.2000,
str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 20 września 2005 r. —
Kubanski/Komisja

(Sprawa T-353/05)

(2005/C 281/59)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Gabrielle Gioancarla Sharon Kubanski
(Leggiuno, Włochy) [Przedstawiciele: Massimo Condinanzi i
Devis Bono, avvocatti]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji Komisji z dnia 14 czerwca 2005 r. odda-
lającej zażalenie wniesione przez skarżącą w dniu 16 lutego
2005 r. pod nr R/170/05 i w konsekwencji uchylenie
decyzji D(2002)34440 z dnia 16 grudnia 2004 r.;

— zasądzenie od Komisji różnicy w wynagrodzeniu
począwszy od dnia 16 stycznia 2005 r. do dnia faktycz-
nego przywrócenia skarżącej do grupy zaszeregowania B IV
stopień 2, której wysokość zostanie ustalona w trakcie
postępowania za pomocą ewentualnie powołanych
biegłych;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszej skardze skarżąca kwestionuje decyzję, mocą której
pozwana rozwiązała ze skarżąca umowę członka personelu
tymczasowego zawartą na czas określony w dniu 4 paździer-
nika 2004 r. Przypomina w związku z tym, że dla uzasadnienia
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