
Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2005 r. — Sanchez
Ferriz przeciwko Komisji

(Sprawa T-413/05)

(2006/C 48/70)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sanchez Ferriz Carlos (Bruksela, Belgia) [Przed-
stawiciel: F. Frabetti, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej
(REC/CDR) skarżącego za okres 1.7.2001-31.12.2002

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący podnosi po pierwsze naru-
szenie art. 26 Regulaminu pracowniczego, gdyż dotyczące go
sprawozdanie z oceny fizycznie nie znajduje się w jego aktach
osobowych, lecz zostało zarchiwizowane w formie elektro-
nicznej jak również nie ma żadnego śladu pierwszej wersji tego
sprawozdania czy to w wersji papierowej, czy elektronicznej.

Skarżący powołuje się również na naruszenie art. 43 Regula-
minu pracowniczego, jak również ogólnych przepisów
wykonawczych do tego przepisu oraz instrukcji oceny, a także
specjalnej instrukcji na lata 2001-2002, zgodnie z którymi
organ oceniający jest zobowiązany przez Komisję do przestrze-
gania „docelowej” średniej oceny.

Następnie skarżący podnosi, że system punktów pierwszeń-
stwa, przyjęty przez Komisję, umożliwia równorzędne sklasyfi-
kowanie licznych urzędników, którzy nie mają takich samych
zasług, co zdaniem skarżącego narusza zasadę równego trakto-
wania.

W końcu skarżący przywołuje naruszenie zakazu arbitralnego
postępowania i obowiązku uzasadnienia, nadużycie władzy,
naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, zasady
„patere legem quam ipse fecisti” oraz obowiązku staranności.

Skarga wniesiona w dniu 18 listopada 2005 — Bain i in.
przeciwko Komisji

(Sprawa T-419/05)

(2006/C 48/71)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Neil Bain (Bruksela, Belgia), Obhijit Chatterjee
(Bruksela, Belgia), Richard Fordham (Bergen, Niderlandy) i
Roger Hurst (Bergen, niderlandy) [Przedstawiciel: N. Lhoëst,
avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności informacji o wynagrodzeniu
skarżących za miesiące luty, marzec i kwiecień 2005 r. oraz
wszystkich kolejnych w zakresie, w jakim uwzględniają
bezprawne przepisy rozporządzenia nr 723/2004 z dnia
22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy
urzędników Wspólnot Europejskich, rozporządzenia
nr 856/2004 ustalającego nowe współczynniki korygujące
oraz rozporządzenia nr 31/2005 przyjmującego te współ-
czynniki;

— o ile to konieczne uchylenie decyzji organu powołującego z
dnia 29 lipca 2005 r. oddalającej zażalenia skarżących (R/
458.14/05, R/458.5/05, R/458.12/05 et R/458.2/05);

— obciążenie Komisji całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są identyczne z podniesionymi
przez skarżącego w sprawie T-393/05.

Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2005 r. — Kay prze-
ciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-421/05)

(2006/C 48/72)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Roderick Neil Kay (Bruksela, Belgia) [Przedsta-
wiciele: T. Bontinck i J. Feld, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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