
Skarga wniesiona w dniu 20 października 2005 r. — Grün-
heid przeciwko Komisji

(Sprawa T-388/05)

(2006/C 10/51)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sabine Grünheid (Overijse, Belgia) [Przedsta-
wiciel(-e): E. Boigelot, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji z dnia 6 października 2004 r., ogłoszonej
w dniu 18 listopada 2004 r. w zakresie, w jakim dotyczy
klasyfikacji skarżącej do grupy zaszeregowania A*8, jak
również uchylenie wszystkich aktów po niej następujących
lub z nią związanych;

— uchylenie poprawionej decyzji z dnia 6 lipca 2005 r.,
ogłoszonej w dniu 12 lipca 2005 r., oddalającej zażalenie
skarżącej, które zostało odnotowane w dniu 18 lutego
2005 r. pod sygnaturą R/162/05;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, zatrudniona w charakterze urzędnika przez Komisję
w 2003 r., kwestionuje na podstawie tej skargi ostateczną
klasyfikację do byłej grupy zaszeregowania A7, obecnie A*8.
Uważa ona, że w świetle doświadczeń zawodowych nabytych
przed tym zatrudnieniem, które miałyby wynosić ponad 12 lat,
powinna była zostać zaklasyfikowana do grupy zaszeregowania
A6, obecnie A*10.

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi naruszenie art. 31
ust. 2 regulaminu pracowniczego, w brzmieniu obowiązującym
przed dniem 1 maja 2004 r., decyzji Komisji dotyczących
kryteriów stosowanych przy powołaniu do grupy zaszerego-
wania, wytycznych administracyjnych dotyczących klasyfikacji
nowych urzędników, jak również podnosi oczywisty błąd w
ocenie. Skarżąca twierdzi ponadto, że doszło do naruszenia
zasady równości traktowania, gdyż Komisja w przeszłości
dokonywała klasyfikacji urzędników posiadających kwalifikacje
niższe lub takie same jak skarżąca do wyższych grup zaszere-
gowania. Wreszcie skarżąca podnosi naruszenie zasady uzasad-
nionych oczekiwań oraz obowiązku staranności.

Skarga wniesiona w dniu 20 października 2005 r. — Ole
Eistrup przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa T-389/05)

(2006/C 10/52)

Język postępowania: duński

Strony

Strona skarżąca: Ole Eistrup (Knebel, Dania) [Przedstawiciel(-e):
S. E. Hjelmborg, advokat]

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji strony pozwanej z dnia 13 grudnia 2004
r. oraz jej odpowiedzi z dnia 12 lipca 2005 r.;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego
odszkodowania w wysokości 203 357 EUR za utracone
wynagrodzenie w okresie od 1 czerwca 1998 r. do 1
września 2002 r., wraz z odsetkami;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego
200 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, wraz
z odsetkami;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, który jest zatrudniony w wydziale tłumaczeń na
język duński Parlamentu, po wykorzystaniu urlopu z przyczyn
osobistych od 1 sierpnia 1992 r. do 31 lipca 1996 r. poprosił
o przywrócenie na stanowisko. Przywrócenie okazało się
jednak możliwe dopiero od dnia 1 października 2002 r., gdyż
wcześniej Parlament nie był w stanie ustalić wolnego stano-
wiska odpowiadającego kategorii zatrudnienia skarżącego oraz
jego kwalifikacjom.

Na poparcie swoich żądań skarżący podnosi, że wypełnił on
swój obowiązek ograniczenia straty w związku z żądaniem
zwrotu utraconego wynagrodzenia.

Skarżący podnosi również, że sprzeczne z prawem traktowanie
przez stronę pozwaną jego sprawy spowodowało u niego stan
niepewności i niepokoju, i że zachowanie strony pozwanej
stanowi oczywiste naruszenie praw skarżącego oraz zaufania,
jakie każdy obywatel powinien pokładać we wspólnotowym
systemie prawnym.
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