
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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Zarzuty i główne argumenty

Przechodząc pomyślnie konkurs otwarty COM/A/1/02 dla
administratorów w grupie zaszeregowania A7/A6 w dziedzinie
„rolnictwo”, skarżący został powołany na urzędnika na
podstawie zaskarżonej decyzji z dnia 5 stycznia 2005 r.
Zgodnie z art. 12 załącznika XIII do regulaminu pracowni-
czego, skarżący został zaklasyfikowany do nowej grupy zasze-
regowania A*6, niższej niż wcześniejsze grupy zaszeregowania
A7/A6 odpowiadające grupom zaszeregowania A*8/A*10 w
nowym systemie.

Na poparcie swoich żądań skarżący podnosi identyczne zarzuty
jak zarzuty podnoszone przez skarżącą w sprawie T-207/05 (1).

(1) Dz.U. C 193 z 6.8.2005, str. 36 .

Skarga wniesiona w dniu 5 października 2005 r. — Seeg-
muller przeciwko Komisji

(Sprawa T-377/05)

(2006/C 10/44)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Magali Seegmuller (Uccle, Belgia) [Przedsta-
wiciel: K.H. Hagenaar, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji organu powołującego Komisji Europej-
skiej z dnia 5 lipca 2005 r., która nie pozwala skarżącej na
faktyczne podjęcie zatrudnienia i służby w przedstawiciel-
stwie w Konarze w Gwinei w charakterze szefa administra-
cyjnego tego przedstawicielstwa;

— uznanie co do zasady roszczeń odszkodowawczych
skarżącej, których wysokość określona zostanie później,
wynikających z wyrządzonej przez stronę pozwaną szkody
majątkowej i krzywdy;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania oraz wydat-
kami.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, pracownik kontraktowy Komisji, zgłosiła swą kandy-
daturę na stanowisko szefa administracyjnego w Kongo w Braz-

zaville (ogłoszenie COM/2004/2982/F). W dniu 5 stycznia
2005 r. poinformowano ją, że przeszła pomyślnie przez panel.
Zapytana przez DG ds. Stosunków Zewnętrznych Komisji, czy
byłaby gotowa zaakceptować inne przedstawicielstwo, skarżąca
wyraziła zgodę na zatrudnienie w Gwinei w Konakrze.

Zgodnie z istniejąca praktyką, skarżąca odbyła badania lekar-
skie w związku z wyjazdem do przedstawicielstwa w Gwinei w
Konakrze. W piśmie z dnia 17 marca 2005 r. lekarz Komisji
stwierdził, że skarżąca nie posiada sprawności fizycznej wyma-
ganej do pełnienia służby w tym przedstawicielstwie. Skutkiem
tego pisma było powiadomienie skarżącej przez DG ds.
Stosunków Zewnętrznych, że podjęcie przez nią służby w
Gwinei w Konakrze nie jest możliwe. Skarżąca wniosła zatem
zażalenie na tę ostatnią decyzję, oddalone decyzją z dnia 5
lipca 2005 r.

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi rzekomy brak
kompetencji dyrektora DG ds. Stosunków Zewnętrznych do
wydania decyzji z dnia 15 kwietnia 2005 r., a także nadużycie
władzy. Podnosi ponadto błędy w ocenie ze strony lekarza
Komisji, którego raport z dnia 17 marca 2005 r. nie stwierdzał
jej zdaniem istnienia żadnego zrozumiałego związku między
zawartymi w niej ustaleniami medycznymi a wnioskami, jakie
z nich wyciągnął.

Skarga wniesiona w dniu 7 października 2005 r. —
Marenco przeciwko Komisji

(Sprawa T-378/05)

(2006/C 10/45)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giuliano Marenco (Bruksela, Belgia) [Przedsta-
wiciele: A. Pappalardo, M. Merola, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie ustalenia wynagrodzenia skarżącego za styczeń
2005 r. (ostatni miesiąc służby)

— w zakresie, w jakim to ustalenie nie uwzględnia wzrostu
wynagrodzenia podstawowego przewidzianego w art. 7
ust. 4 załącznika XIII regulaminu pracowniczego

— w zakresie, w jakim przyjęto współczynnik wynoszący
0,9982852 zamiast 1;
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