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Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2005 r. — Klopfer
przeciwko Komisji

(Sprawa F-118/05)

(2006/C 60/96)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Matthias Klopfer (Berlin, Niemcy) [Przedsta-
wiciel: E. Pätzel]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji dyrektora Europejskiego Biura Naboru
Kadr (EPSO) z dnia 29 sierpnia 2005 r. nr ADMIN.B.2/D
(05) 18479/EGL-ade;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący uczestniczył w konkursie EPSO/B/11/03 mającym na
celu utworzenie listy rezerwowej asystentów administracyjnych
(grupa zaszeregowania B5/B4) w dziedzinie: korekta tekstów w
ramach przygotowania do publikacji.

Komisja konkursowa postanowiła wyłączyć skarżącego z
uczestnictwa w egzaminach konkursowych, gdyż wymagane
trzyletnie doświadczenie zawodowe zgromadził on pracując
jedynie w niepełnym wymiarze czasu pracy, co z punktu
widzenia komisji konkursowej nie odpowiadało wymaganiom.

Na poparcie swojej skargi skarżący podnosi naruszenie zasady
równości traktowania zawartej w art. 5 Regulaminu pracowni-
czego urzędników Wspólnot Europejskich. Ponadto, ogłoszenie
o naborze było sformułowane w sposób niejednoznaczny i w
rezultacie naruszona została również zasada samoograniczenia
administracji.

Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2005 r. — De Meer-
leer przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-121/05)

(2006/C 60/97)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-
Isaac, Belgia) [Przedstawiciel: E. Boigelot, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego
EPSO/A/19/04 z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie
nieuwzględnienia kandydatury skarżącego i w związku z
tym niedopuszczenie go do udziału w konkursie oraz
zaniechanie sprawdzania testu pisemnego;

— uchylenie decyzji komisji konkursowej z dnia 30 maja
2005 r. odmawiającej ustosunkowania się do żądania
ponownego przeegzaminowania skarżącego z dnia 18 maja
2005 r. oraz uchylenie wszystkich aktów opartych na tej
decyzji lub z nią związanych;

— jeśli jest to konieczne uchylenie decyzji organu powołują-
cego z dnia 2 września 2005 r. doręczonej skarżącej w dniu
14 września 2005 r. oddalającej zażalenie skarżącego
wpisane do rejestru w dniu 13 czerwca 2005 r. pod
numerem R/493/05;

— nakazanie Komisji wypłaty odszkodowania i zadośćuczy-
nienia tytułem naprawy szkód materialnych i moralnych
oraz utraconych korzyści w wysokości ex aequo et bono
25 000 EUR, z zastrzeżeniem podwyższenia lub obniżenia
tej kwoty w trakcie postępowania;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący wziął udział w konkursie otwartym EPSO/A/19/04
służącym utworzeniu listy rezerwowej administratorów na
ścieżce kariery A7/A/6 w dziedzinach wyspecjalizowanych
inżynierii cywilnej, inżynierii, chemii/produktów chemicznych/
chemii przemysłowej i transportu lotniczego. W następstwie
pomyślnego uczestnictwa w teście wstępnym skarżący przesłał
EPSO swoją kandydaturę wraz z towarzyszącymi jej dokumen-
tami uwierzytelniającymi. Po przeprowadzeniu oceny dossier
komisja wykluczyła skarżącego z udziału w konkursie ze
względu na brak dostatecznego doświadczenia zawodowego.
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