
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 26
października 2005 r. — Ouariachi/Komisja Wspólnot

Europejskich

(Sprawa T-124/04) (1)

(Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie — Odpowie-
dzialność pozaumowna Wspólnoty — Szkoda i krzywda
wyrządzona przez pracownika przy wykonywaniu jego funkcji

— Brak związku przyczynowego)

(2006/C 10/41)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jamal Ouariachi (Rabat, Maroko) [Przedstawi-
ciele: F. Blanmailland oraz C. Verbrouck, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: F. Dintilhac oraz G. Boudot, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Skarga o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę
i krzywdę, jakich skarżący miał doznać w wyniku czynu
bezprawnego zarzucanego przez niego pracownikowi Delegacji
Komisji w Chartumie (Sudan).

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna.

2) Skarżący ponosi koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 118 z 30.04.2004

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 27
października 2005 r. — GAEC Salat przeciwko Komisji

(Sprawa T-89/05) (1)

(Skarga na bezczynność — Skarga dotycząca chronionej
nazwy pochodzenia „Salers” — Rozporządzenie (WE)
nr 828/2003 — Zajęcie stanowiska przez Komisję — Oczy-

wista niedopuszczalność)

(2006/C 10/42)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: GAEC Salat (Farges, Francja) [Przedstawiciel:
adwokat F. Delpeuch]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciel:
F. Clotuche-Duvieusart, pełnomocnik]

Przedmiot sprawy

Skarga na bezczynność mająca na celu stwierdzenie, że Komisja
odmówiła orzeczenia w sprawie skargi wniesionej przez stronę
skarżącą na Republikę Francuską.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Strona skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2005

Skarga wniesiona w dniu 6 października 2005 r. — Schier-
horst przeciwko Komisji

(Sprawa T-374/05)

(2006/C 10/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Rainer Johannes Schierhorst (Georgetown,
Gujana) [Przedstawiciel(-e): S. Rodrigues, A. Jaume, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji organu powołującego oddalającej
zażalenie skarżącego, wraz z decyzją o powołaniu na urzęd-
nika z dnia 5 stycznia 2005 r. w zakresie, w jakim ustala
jego grupę zaszeregowania na podstawie art. 12 ust. 3
załącznika XIII do regulaminu pracowniczego oraz stopień
na podstawie obecnego art. 32 regulaminu pracowniczego;

— wskazanie organowi powołującemu skutków, jakie niesie z
sobą uchylenie zaskarżonych decyzji, w szczególności
zaklasyfikowania skarżącego do grupy zaszeregowania
A*10, stopnia 4 z mocą wsteczną od dnia 1 lutego 2005 r.,
daty wejścia w życie decyzji z dnia 11 października 2004 r.
o powołaniu;

— ewentualnie, zasądzenie od Komisji odszkodowania za
szkodę poniesioną przez skarżącą przez to, że nie została
zaklasyfikowana do grupy zaszeregowania A*10, stopień 4
od dnia 1 lutego 2005 r., daty wejścia w życie decyzji z
dnia 5 stycznia 2005 r. o powołaniu;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania w
całości.
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