
— 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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Na poparcie swej skargi, skarżący podnosi w szczególności
naruszenie art. 31 akapit pierwszy oraz art. 33 akapit pierwszy
warunków zatrudnienia innych pracowników, których wykładni
dokonał Sąd do spraw Służby Publicznej w wyroku z dnia
16 stycznia 2007 r. w sprawie F-119/05 Gesner przeciwko
OHIM, dotychczas nieopublikowanym w Zbiorze.

Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2007 r. — Caló prze-
ciwko Komisji

(Sprawa F-14/07)

(2007/C 82/120)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giuseppe Caló (Luksemburg, Luksemburg)
(przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal,
avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji o odrzuceniu kandydatury skarżącego na
stanowisko dyrektora dyrekcji „Statystyki przedsiębiorstw” w
Urzędzie Statystycznym Wspólnot Europejskich;

— uchylenie decyzji o powołaniu X na to stanowisko;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego symbo-
licznego 1 EUR tytułem odszkodowania za niezgodne z
prawem działanie administracji;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik zatrudniony przez pozwaną, zaskarżył przed
Sądem Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich po pierwsze,
decyzję o przeniesieniu na stanowisko głównego doradcy w
dyrekcji generalnej, w której jest zatrudniony (1) oraz po drugie,
decyzję o odrzuceniu jego kandydatury na stanowisko dyrektora
w tej samej dyrekcji generalnej (2), a także przed Sądem do
spraw Służby Publicznej (3): decyzje wydane w ramach reorgani-
zacji dyrekcji generalnej Eurostat, o odrzuceniu jego kandyda-
tury na stanowisko dyrektora. Niniejszym kwestionuje decyzję o
odrzuceniu jego kandydatury na inne stanowisko dyrektora w

tej samej dyrekcji generalnej i powołaniu na to stanowisko
innego kandydata.

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnosi w szczególności
oczywisty błąd w ocenie oraz naruszenie: i) art. 7, 29 i 45 regu-
laminu pracowniczego; ii) zasad dotyczących oceny, selekcji i
powołania personelu wyższego szczebla Komisji, określonych w
komunikacie z dnia 22 listopada 2000 r.; iii) zasad dotyczących
oceny personelu wyższego szczebla w grupie zaszeregowania
A1 i A2, określonych w komunikacie z dnia 10 marca 2004 r.;
iv) ogłoszenia o wolnym stanowisku nr COM/2006/164.

(1) Sprawa T-118/04 (Dz.U. C 118 z 30.4.2004 r., str. 47).
(2) Sprawa T-134/04 (Dz.U. C 146 z 29.5.2004 r., str. 6).
(3) Sprawa F-79/06 (Dz.U. C 237 z 30.9.2006 r., str. 17).

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia
27 lutego 2007 r. — Rounis przeciwko Komisji

(Sprawa F-78/05) (1)

(2007/C 82/121)

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 271 z 29.10.2005, str. 22.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia
14 lutego 2007 r. — Geert Haelterman i.in. przeciwko

Komisji

(Sprawa F-102/06) (1)

(2007/C 82/122)

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 261 z 28.10.2006, str. 35.
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