
— 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).
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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.
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