
Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji Komisji z dnia 31 stycznia 2005 r.;

— obciążenie Komisji całością kosztów postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący był urzędnikiem Komisji w grupie zaszeregowania
B*7. Jako laureat konkursu otwartego COM/A/3/02 został
mianowany na stanowisko administratora i zaszeregowany do
grupy A*6.

Wnosząc niniejszą skargę skarżący kwestionuje swe zaszerego-
wanie i uważa, że powinien był zostać zaszeregowany do
grupy A*8, A*9 albo A*10. Ponadto skarżący kwestionuje
wynikającą z jego nowego zaszeregowania utratę wszystkich
punktów promocyjnych stanowiących tzw. dorobek punktowy.

W uzasadnieniu skargi skarżący powołuje się na naruszenie art.
2 ust. 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, który
jego zdaniem powinien był zostać zastosowany względem
niego zamiast zastosowanego przez Komisję art. 5 ust. 2 tego
załącznika. Ponadto skarżący podnosi naruszenie zasad
ochrony uzasadnionych oczekiwań, ochrony praw słusznie
nabytych oraz równego traktowania urzędników.

Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2005 r. — Mediocurso
— Estabelecimento de Ensino Particular, S.A. przeciwko
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Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— zarządzenie włączenia do akt dokumentów administracyj-
nych dotyczących sprawy FSE 890588/P1, znajdujących się

w posiadaniu Komisji oraz jednostek DAFSE — Departa-
mento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (departa-
mentu ds. Europejskiego Funduszu Społecznego) Ministério
para a Qualificação e o Emprego (ministerstwa szkolnictwa
zawodowego i pracy) Republiki Portugalskiej z siedzibą pod
adresem av. Almirante Reis, 72-3, P-1100 Lizbona, Portu-
galia;

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Wspólnot Euro-
pejskich z dnia 13 września 2005 r. „w sprawie obniżenia
kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego dla Mediocurso — Estabelecimento de Ensino Parti-
cular, Lda., zgodnie z decyzją Komisji C (89) 0570 z dnia
22 marca 1989 r., w ramach projektu nr 890588 P1”,
mającej numer „C (2005) 3557”;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca jest spółką prawa handlowego mającą za przedmiot,
zgodnie ze statutem, „prowadzenie szkoleń i dokształcania
technicznego, opracowywanie projektów studiów, a także
działalność konsultacyjną w zakresie problematyki gospodar-
czej, podatkowej, księgowej oraz administracji i zarządzania
przedsiębiorstwami”. W 1988 r. skarżąca złożyła do Europej-
skiego Funduszu Socjalnego (EFS), za pośrednictwem DAFSE,
szereg wniosków o dofinansowanie działań szkoleniowych,
które zamierzała przeprowadzić w 1989 r., w tym wniosek o
dofinansowanie, stanowiący przedmiot niniejszej sprawy,
będący podstawą projektu 890583 P1.

Wniosek ten został przyjęty, a przewidziane szkolenia zawo-
dowe przeprowadzone, w związku z czym skarżąca zwróciła
się o wypłatę salda. Aktem zaskarżonym w niniejszej sprawie
jest decyzja, która Komisja wydała w związku z wnioskiem o
wypłatę salda i licznymi wnioskami proceduralnymi.

Skarżąca zarzuca Komisji rażące naruszenie wymogów proce-
duralnych w związku z niedostatecznym uzasadnieniem zaska-
rżonej decyzji.

Zarzuca również naruszenie zasady bezpieczeństwa prawnego
oraz ochrony uzasadnionych oczekiwań, z tego względu, że
zaskarżony akt przeczy wcześniejszemu aktowi, w którym
stwierdzono prawidłowość informacji faktycznych i rachunko-
wych zawartych we wniosku skarżącej o wypłatę salda. Podnosi
ona wreszcie oczywisty błąd w ocenie dokumentów potwier-
dzających wydatki przedstawionych przez Mediocurso oraz
naruszenie zasady proporcjonalności w odniesieniu do podstaw
prawnych i faktycznych obniżenia kwoty dofinansowania, o
którym mowa w zaskarżonym akcie.
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