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Skarga wniesiona w dniu 31 października 2006 r. —
Molina Solano przeciwko Europolowi

(Sprawa F-124/06)

(2007/C 20/57)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Beatriz Molina Solano (Rijswijk, Niderlandy)
(przedstawiciel: D. C. Coppens, avocat)

Strona pozwana: Europejskie Biuro Policji (Europol)

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji Europolu z dnia 1 sierpnia 2006 r. w
sprawie zażalenia skarżącej oraz decyzji pierwotnej Europolu
z dnia 27 stycznia 2006 r.;

— zobowiązanie Europolu do przyznania skarżącej tego
stopnia od dnia 1 stycznia 2005 r.;

— obciążenie Europolu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W wyniku zażalenia wniesionego przez skarżącą Europol przy-
znał skarżącej jeden ze stopni określonych w art. 29 ust. 2 regu-
laminu pracowniczego tego urzędu od dnia 1 lipca 2005 r. W
skardze skarżąca wnosi, aby stopień ten został jej przyznany
od dnia 1 stycznia 2005 r. W uzasadnieniu żądań skarżąca
podnosi, że zgodnie z polityką przyznawania stopni przez
Europol, praktykowaną w okresie wystąpienia spornych okolicz-
ności stanu faktycznego, ocena, którą uzyskała skarżąca dawała
jej prawo do uzyskania stopnia od dnia 1 stycznia 2005 r.
Odmawiając tego skarżącej, podczas gdy stopień ten został
przyznany innym pracownikom, którzy otrzymali porówny-
walne oceny, Europol naruszył zasadę równego traktowania.
Ponadto skarżąc podnosi naruszenie zasady pewności prawa,
zasady bezstronności oraz zakazu arbitralnego postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2006 r. — Reali
przeciwko Komisji

(Sprawa F-136/06)

(2007/C 20/58)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Enzo Reali (Sofia, Bułgaria) (przedstawiciel: S. A.
Pappas, Lawyer)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji organu upoważnionego do zawierania
umów z dnia 30 sierpnia 2006 r. wydanej wskutek zaża-
lenia wniesionego w dniu 7 lipca 2006 r. przez Enzo
Realiego;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący jest pracownikiem kontraktowym zaszeregowanym w
grupie IV stopień 14. Twierdzi, że powinien zostać zaszerego-
wany do stopnia 16. ponieważ przy obliczaniu jego doświad-
czenia zawodowego Komisja winna była uwzględnić jego
dyplom (Laurea in Scienze Agrarie) jako licencjat wraz z magis-
terium.

Na poparcie swej skargi podnosi on, że:

— Komisja naruszyła dyrektywę 89/48/EWG (1) zmienioną
dyrektywą 2001/19/WE (2) oraz zasadę pomocniczości
odmawiając uznania dyplomu skarżącego za odpowiadający
licencjatowi wraz z magisterium, choć równoważność
została już wcześniej uznana na szczeblu krajowym przez
jego uniwersytet;

— Komisja naruszyła zasadę niedyskryminacji przez nieprawid-
łową odmowę uznania magisterium skarżącego jako roku
doświadczenia zawodowego;

— Zaskarżona decyzja jest bezprawna z uwagi na oczywisty
błąd w ocenie popełniony przy obliczaniu doświadczenia
zawodowego skarżącego i przez brak uzasadnienia;
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— Podstawą oddalenia zażalenia były przepisy wprowadzające
[art. 3 ust. 1 lit. c) ogólnych przepisów wprowadzających
dotyczących postępowań w sprawie zatrudnienia i wykorzys-
tania personelu kontraktowego w Komisji] wykraczające
poza delegację dla Komisji w art. 86 ust. 6 Warunków
zatrudnienia innych pracowników Wspólnot.

(1) Dyrektywa Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
ogólnego systemu uznawania dyplomów ukończenia studiów
wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia
zawodowego, trwających co najmniej trzy lata (Dz.U. 1989 L 19, str.
16).

(2) Dyrektywa 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
14 maja 2001 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/48/EWG i
92/51/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji
zawodowych oraz dyrektywy Rady 77/452/EWG, 77/453/EWG,
78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 78/1027/EWG,
80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG,
85/433/EWG i 93/16/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej,
lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty
i lekarza (Dz.U. L 2006, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2006 r. — Chassagne
przeciwko Komisji

(Sprawa F-137/06)

(2007/C 20/59)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) (przedstawi-
ciele: S. Rodrigues i C. Barnard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie wynikającej w dorozumiany sposób z decyzji
organu powołującego z dnia 14 stycznia 2006 r. odmowy
organu powołującego wydania wyraźnej decyzji w sprawie
ustalenie daty pierwszego objęcia funkcji przez skarżącego;

— uchylenie w razie potrzeby decyzji organu powołującego
oddalającej zażalenie skarżącego;

— wskazanie organowi powołującemu skutków jakie pociąga
za sobą uchylenie zaskarżonych decyzji, a w szczególności,

że wydać ma wyraźną decyzję, w której uznaje dzień 1 lipca
2002 r. za pierwsze objęcie funkcji w rozumieniu art. 12
lit. d) Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów
Wspólnot Europejskich (PPI);

— zasądzenie od organu powołującego na rzecz skarżącego: i)
kwoty 9 523,26 EUR tytułem naprawienia szkody mająt-
kowej, powiększonej o ustawowe odsetki za zwłokę od dnia,
w którym stanie się wymagalna; ii) kwoty 5 000 EUR
tytułem naprawienia krzywdy, powiększonej o ustawowe
odsetki od dnia, w którym stanie się ona wymagalna;

— zastrzeżenie późniejszego wydania rozstrzygnięcia w przed-
miocie części szkody majątkowej, która nie może jeszcze
być oszacowana i która wynika z kosztów jakie skarżący
poniósł od dnia 18 kwietnia 2006 r. i ponosi w dalszym
ciągu w sporze z belgijską administracją podatkową przed
belgijskimi sądami krajowymi w przedmiocie ustalenia daty
pierwszego objęcia funkcji;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi, skarżący podnosi następujące zarzuty:

— naruszenie art. 18 PPI;

— naruszenie art. 26 regulaminu, zasady dobrej administracji i
obowiązku staranności;

— naruszenie zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań i
wystąpienie oczywistego błędu w ocenie.

Skarga wniesiona w dniu 11 grudnia 2006 r. — Kurrer
przeciwko Komisji

(Sprawa F-139/06)

(2007/C 20/60)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Christian Kurrer (Watermael-Boitsfort, Belgia)
(przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal,
avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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