
Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich (piąta izba) z dnia 15 listopada 2005 r. w
sprawie T-145/04 Elisabetta Righini przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich, wniesione przez Elisabettę

Righini w dniu 2 lutego 2006 r.

(Sprawa C-57/06 P)

(2006/C 74/20)

(Język postępowania: francuski)

W dniu 2 lutego 2006 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęło odwołanie Elisabetty Righini,
reprezentowanej przez Erica Boigelota, avocat, od wyroku Sądu
Pierwszej Instancji (piąta izba) z dnia 15 listopada 2005 r. w
sprawie T-145/04 Elisabetta Righini przeciwko Komisji
Wspólnot Europejskich.

Wnosząca odwołanie zwraca się do Trybunału o:

1. uznanie odwołania za dopuszczalne i zasadne, a w rezul-
tacie,

2. uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Euro-
pejskich z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie T-145/04
Righini przeciwko Komisji,

3. rozstrzygnięcie sporu, uwzględniając wcześniejsze żądania
skarżącej w sprawie T-145/04, czyli:

— uchylenie decyzji Komisji w sprawie zaszeregowania
skarżącej przy rozpoczęciu przez nią służby do grupy
zaszeregowania A*8/3 (wcześniej A7/3) czy to w
charakterze członka personelu tymczasowego, czy
urzędnika w okresie próbnym, o których została powia-
domiona w dniach 27 maja 2003 r. oraz 30 czerwca
2003 r.;

— uchylenie wyraźnej decyzji z dnia 21 stycznia 2004 r.
oddalającej zażalenie skarżącej, ogłoszonej w dniu 23
stycznia 2004 r., zarejestrowanej w dniu 14 sierpnia
2003 r. pod sygnaturą R/485/03;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty zawarte w odwołaniu dotyczą, zgodnie z art. 58
statutu Trybunału Sprawiedliwości, naruszenia prawa wspólno-
towego oraz nieprawidłowości postępowania przed Sądem
naruszających interes strony skarżącej.

Wnosząca odwołanie kwestionuje wydany wyrok, gdyż oddala
on zarzut dotyczący naruszenia art. 31 ust. 2 regulaminu

pracowniczego, decyzji z 1983 r., wytycznych administracyj-
nych oraz oczywistego błędu w ocenie i w tym zakresie
zawiera błędy co do prawa, błędne i sprzeczne uzasadnienie,
jak również wypacza elementy dowodowe zawarte w aktach.

Skarga wniesiona w dniu 6 lutego 2006 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

(Sprawa C-68/06)

(2006/C 74/21)

(Język postępowania: grecki)

W dniu 6 lutego 2006 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich, reprezentowanej przez Minása Konstantinidisa,
członka Służby Prawnej, i przez Florence Simonetti, eksperta
narodowego, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, prze-
ciwko Republice Greckiej.

Strona skarżąca wnosi do Trybunału o:

1) stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych niezbędnych w celu
zastosowania się do dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środo-
wisko (1), a w każdym razie nie powiadamiając Komisji o
tych przepisach, Republika Grecka uchybiła zobowiąza-
niom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywy.

2) obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty:

Termin transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 21 lipca 2004
r.

(1) Dz.U. L 197 z 21.07.2001 r., str. 30.
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