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Skarga wniesiona w dniu 1 stycznia 2006 r. — Fernandez
Ortis przeciwko Komisji

(Sprawa F-1/06)

(2006/C 74/64)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Juan Miguel Fernandez Ortis (Madryt, Hisz-
pania) [Przedstawiciel: J. R. Iturriagagoitia Bassas, avogado]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie, że decyzja z dnia 17 czerwca 2005 r. o zwol-
nieniu skarżącego jest niezgodna z prawem i jej uchylenie,
jak również decyzji z dnia 23 września 2005 r., powiązanej
z pierwszą;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, były urzędnik w okresie próbnym Komisji, został
zatrudniony w dniu 1 lutego 2004 r., od której to daty rozpo-
czynał się jego dziewięciomiesięczny okres próbny, o którym
mowa w art. 34 ust. 1 regulaminu pracowniczego urzędników.

Sprawozdanie z dnia 4 października 2004 r. zalecało zwol-
nienie skarżącego. Komisja postanowiła jednak wyjątkowo o
przedłużeniu okresu próbnego do dnia 30 kwietnia 2005 r.
zgodnie z art. 34 ust. 3 regulaminu pracowniczego. Decyzją z
dnia 17 czerwca 2005 r. Komisja zwolniła skarżącego ze skut-
kiem od dnia 1 lipca 2005 r.

Na poparcie swojej skargi skarżący podnosi, że jego zwolnienie
jest niezgodne z prawem, gdyż pomiędzy początkiem okresu
próbnego a zwolnieniem upłynęło siedemnaście miesięcy,
podczas gdy zgodnie z art. 34 ust. 4 regulaminu pracowni-
czego łączna długość okresu próbnego nie może przekraczać
15 miesięcy

Skarga wniesiona w dniu 6 stycznia 2006 r. — Frankin i
in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-3/06)

(2006/C 74/65)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca:: Jacques Frankin (Sorée, Belgia) i in. [przedsta-
wiciele: G. Bounéou i F. Frabetti, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie wyraźnej decyzji z dnia 10 czerwca 2005 r., w
której Komisja odmawia skarżącym pomocy określonej w
art. 24 regulaminu pracowniczego;

— nakazanie Komisji solidarnego zrekompensowania szkód
poniesionych przez urzędników w następstwie tego
zdarzenia;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, będący urzędnikami względnie pracownikami
Komisji zażądali transferu ich uprawnień emerytalnych naby-
tych w Belgii do systemu wspólnotowego, zgodnie z przepi-
sami ustawy belgijskiej z 1991 r. W 2003 r. Belgia przyjęła
nową ustawę, która zdaniem skarżących przewiduje korzyst-
niejsze warunki w przypadku nowych transferów tego rodzaju.
Jednakże skarżący, którzy dokonali już transferu swoich praw
nie mogą skorzystać z uregulowań ustawy z 2003 r.

W związku z tym skarżący wystąpili o udzielenie im pomocy
określonej w art. 24 regulaminu pracowniczego. Komisja, która
nie miała zamiaru udzielić wsparcia swoim urzędnikom i
członkom personelu tymczasowego w uzyskaniu przez nich
tychże transferów praw oddaliła ich wniosek decyzją z dnia 10
czerwca 2005 r.

Wnosząc niniejszą skargę skarżący kwestionują tę decyzję,
która odmawiając im pomocy narusza ich zdaniem art. 24
regulaminu pracowniczego. Poza tym ostatnim przepisem
skarżący powołują się w uzasadnieniu swojej skargi na naru-
szenie obowiązku starannego działania, zasady niedyskrymi-
nacji, zakazu arbitralnego postępowania, obowiązku uzasad-
nienia, zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, zasady
„patere legem quam ipse fecisti” jak również na nadużycie
władzy.
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