
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 1 marca
2007 r. — Neirinck przeciwko Komisji

(Sprawa F-84/05) (1)

(Urzędnicy — Pracownik tymczasowy — Dopuszczalność —
Żądanie w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowni-
czego — Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań —

Rzekoma ekspektatywa zatrudnienia)

(2007/C 82/115)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Wineke Neirinck (Bruksela, Belgia) (przedstawi-
ciele: G. Vandersanden, L. Levi i C. Ronzi, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Martin i L. Lozano Palacios, pełnomonicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie odszkodowania z tytułu szkody poniesionej przez
skarżącą w wyniku niezatrudnienia jej w charakterze pracow-
nika tymczasowego z uwagi na rzekomy błąd administracji
pozwanej

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi koszty własne.

(1) Dz.U. C 281 z 12.11.2005, str. 29 (sprawa pierwotnie wpisana do
rejestru Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod
numerem T-334/05 i następnie przekazana Sądowi do spraw Służby
Publicznej postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r.).

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z
dnia 14 lutego 2007 r. — Fernández Ortiz przeciwko

Komisji

(Sprawa F-1/06) (1)

(Urzędnicy — Zatrudnienie — Okres próbny — Rozwiązanie
stosunku pracy po zakończeniu okresu próbnego)

(2007/C 82/116)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Fernández Ortiz (Madryt, Hiszpania) (przedsta-
wiciel: adwokat J. R. Iturriagagoitia Bassas)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
F. Clotuche-Duvieusart, L. Lozano Palacios i L. Escobar Guerrero,
pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Komisji Wspólnot Europejskich o rozwiązaniu
stosunku pracy po zakończeniu okresu próbnego

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokryje własne koszty.

(1) Dz.U. C 74 z 25.3.2006 r.

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2006 r. — Meister
przeciwko OHIM

(Sprawa F-138/06)

(2007/C 82/117)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Herbert Meister (Alicante, Hiszpania) (przedsta-
wiciel: Hans-Joachim Zimmermann)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego

Żądania strony skarżącej

— uchylenie dorozumianej decyzji oddalającej Prezesa Urzędu
Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego z dnia
18 września 2006 r., wydanej na podstawie art. 90 ust. 2
regulaminu pracowniczego;

— ewentualnie, uchylenie dorozumianej decyzji oddalającej
Prezesa OHIM z dnia 18 września 2006 r., wydanej na
podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego oraz
decyzji oddalającej na piśmie Prezesa OHIM z dnia
20 września 2006 r. (datowanej na 18 września 2006 r.);

— ewentualnie, uchylenie wydanej na podstawie art. 90 ust. 2
regulaminu pracowniczego decyzji oddalającej na piśmie
Prezesa OHIM z dnia 20 września 2006 r.;
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— pomocniczo, uchylenie zawiadomienia OHIM z dnia
9 czerwca 2006 r. o ostatecznych punktach awansu za
2006 r. („definitive promotion points 2006”);

— pomocniczo, uchylenie dorozumianej decyzji oddalającej
Prezesa OHIM z dnia 27 listopada 2006 r.;

— zasądzenie od OHIM na rzecz skarżącego odpowiedniej
kwoty sięgającej do wysokości rocznego wynagrodzenia, ale
nie mniej niż 45.000 EUR;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, zatrudniony jako urzędnik w Urzędzie Harmonizacji
w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Hiszpania,
kwestionuje sprawozdania, które strona pozwana powinna
sporządzać na jego temat co dwa lata, które według niego
zawierały błędy w swojej treści oraz były dotknięte nieprawidło-
wości, ponieważ wiele razy nie zostały sporządzone. Wobec
tego skarżący wnosi o uchylenie wszystkich dorozumianych
decyzji strony pozwanej, wydanych na podstawie art. 90 ust. 2
regulaminu pracowniczego oraz o zmianę punktów awansu
przyznanych błędnie przez stronę pozwaną w 2006 r.

Skarżący podnosi również, że strona pozwana w ciągu wielu lat
w sposób sprzeczny z prawem naruszała art. 90 ust. 2 regula-
minu pracowniczego poprzez zamierzone i sprzeczne z
dobrymi obyczajami naruszanie jego praw pracowniczych.
Wnosi zatem o zadośćuczynienie w związku z „mobbingiem”

oraz ciągłym naruszaniem jego praw osobistych.

Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2007 r. — Chassagne
przeciwko Komisji

(Sprawa F-8/07)

(2007/C 82/118)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) (przedsta-
wiciel: Y. Minatchy, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. oraz
27 października 2006 r. oraz podjęcie działań, które z tego
uchylenia wynikają dla skarżącego;

— orzeczenie wszelkich środków niezbędnych dla zabezpie-
czenia praw i interesów skarżącego;

— zasądzenie od pozwanego odszkodowania i zadośćuczy-
nienia w kwocie 1 EUR;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zaskarżonymi decyzjami Komisja przeniosła skarżącego, w tym
czasie urzędnika DG TREN oddelegowanego do pełnienia
funkcji związkowych na pół etatu, z listy tego DG na „listę
A*10 załącznika IV” w postępowaniu w sprawie awansu za
2006 r.

Na poparcie swej skargi, skarżący podnosi w szczególności, że
decyzje te i) naruszają zasadę obowiązku uzasadnienia; ii)
pozbawione są podstawy prawnej; iii) naruszają art. 6 ust. 3
lit. b) ogólnych przepisów wykonawczych do art. 43 regulaminu
pracowniczego.

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2007 r. — Scozzaro
przeciwko EMEA

(Sprawa F-13/07)

(2007/C 82/119)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Salvatore Scozzaro (Broxbourne, Zjednoczone
Królestwo) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i
E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EMEA)

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji z dnia 31 marca 2006 r., w której dyrektor
wykonawczy EMEA oddalił wniosek skarżącego o powołanie
komisji ds. inwalidztwa, a także decyzji potwierdzającej z
dnia 25 października 2006 r.;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W dniu 17 marca 2005 r. skarżący, pracownik tymczasowy
EMEA, uległ wypadkowi przy pracy, w wyniku którego stał się
— jak twierdzi — niezdolny do pracy. W dniu 14 lutego
2006 r. poinformowano go, że jego umowa nie zostanie przed-
łużona na okres po dniu 15 października 2006 r. Jego wniosek
o powołanie komisji ds. inwalidztwa został oddalony.
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