
Żądania strony skarżącej

— stwierdzić nieważność decyzji Komisji z dnia 18 kwietnia
2007 r. wyłączającej z finansowania wspólnotowego
niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z
tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i
Gwarancji Rolnej (EFOGR) w części będącej przedmiotem
skargi oraz

— obciążyć Komisję Wspólnot Europejskich kosztami postępo-
wania.

Zarzuty i główne argumenty

Królestwo Hiszpanii kwestionuje zaskarżoną decyzję, w zakresie
w jakim przewiduje ona korektę finansową płatności dokona-
nych w ramach pomocy na rzecz produkcji przetworów na
bazie pomidorów w latach gospodarczych 2003-2004 w wyso-
kości 4 090 316,46 EUR.

Na poparcie swych żądań strona skarżąca powołuje się na:

— naruszenie art. 2 i art. 3 rozporządzenia nr 729/70 (1) i
art. 2 rozporządzenia nr 1258/1999 (2), zważając, iż nie
zaszły przywołane przez Komisję nieprawidłowości doty-
czące w szczególności kontroli w punktach dostaw
surowców, braku nocnych kontroli inspektorów Autono-
micznego Regionu Extemadury, braku zachowania dowodów
ważenia surowców i zbiorowego podpisywania dowodów
dostawy;

— pomocniczo, naruszenie zasady proporcjonalności gdyż
Komisja stosuje korektę finansową w stosunku do całości
dostarczonych pomidorów, podczas gdy nieprawidłowość,
na której co do zasady opiera się korekta dotyczy jedynie
ilości dostarczonych w godzinach nocnych co oznacza, że
korekta mogła zostać ograniczona do przywołanych ilości.

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 729/70 z dnia 21 kwietnia 1970 w
sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 94, str. 13)
[tłumaczenie nieoficjalne].

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/99 z dnia 17 maja 1999 r. w
sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 160,
str. 103).

Skarga wniesiona w dniu 29 czerwca 2007 r. — Malheiro
przeciwko Komisji

(Sprawa T-228/07)

(2007/C 211/73)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ana Malheiro (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel:
C. Ebrecht, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Dyrekcji Generalnej
Personel i Administracja Komisji Wspólnot Europejskich z
dnia 30 kwietnia 2007 r. oddalającej zarejestrowane w dniu
8 stycznia 2007 r. zażalenie nr R/6/07 mające na celu
stwierdzenie nieważności decyzji DG AMIN o nieprzyznaniu
skarżącej świadczeń innych niż dieta dzienna obniżona do
wysokości 28,78 EUR;

— zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącej, za okres od dnia
16 listopada 2006 r. do dnia 31 października 2008 r.,
pełnej diety dziennej w wysokości 115,09 EUR przewi-
dzianej decyzją Komisji z dnia 1 czerwca 2006 r. określającą
zasady dotyczące oddelegowania ekspertów narodowych do
Komisji (C(2006) 2033), obniżoną o wysokość diet dzien-
nych pobranych już przez skarżącą i powiększoną o uzupeł-
niającą dietę miesięczną w wysokości 542,55 EUR;

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej zwrotu kosztów
przeprowadzki;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca pracuje dla Komisji w charakterze oddelegowanego
eksperta narodowego i ubiega się o: i) pełną dietę dzienną
zamiast przyznanej jej przez Komisję zmniejszonej diety
dziennej oraz ii) dietę miesięczną zamiast zwrotu kosztów prze-
prowadzki.

W uzasadnieniu swojej skargi skarżąca podnosi po pierwsze, że
Komisja dopuściła się błędu w ocenie, ponieważ uznała, że
miejscem zamieszkania skarżącej była Bruksela, dlatego że
mieszkał tam jej mąż. Skarżąca podnosi, że jej pobyt w Brukseli
ma charakter czysto czasowy, i że jak każdy inny ekspert naro-
dowy musi znosić te same niedogodności i niekorzystne
warunki wynikające z czasowego charakteru jej oddelegowania.

Ponadto, skarżąca podnosi, że Komisja naruszyła zasadę
równości traktowania, jak również art. 20 Karty praw podsta-
wowych Unii Europejskiej, ponieważ art. 20 ust. 3 lit. b) decyzji
Komisji określającej zasady dotyczące oddelegowania ekspertów
narodowych dokonuje dyskryminacji pomiędzy oddelegowa-
nymi ekspertami narodowymi w związkach małżeńskich a
ekspertami narodowymi stanu wolnego żyjącymi w konkubi-
nacie.
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Ponadto skarżąca twierdzi, że dyskryminacja ta, jak również
podwyższona, w porównaniu z dietą jej przyznaną, dieta przy-
znawana ekspertom narodowym stanu wolnego płci męskiej
(niezależnie od tego czy żyją w konkubinacie) prowadzi do
naruszenia art. 141 WE i zasady równości wynagrodzenia
mężczyzn i kobiet, jak również dyrektywy 2000/78/WE (1) oraz
zasady proporcjonalności.

(1) Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustana-
wiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie
zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 303, str. 16).

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej
wydanego w dniu 25 kwietnia 2007 r. w sprawie F-71/06
Lebedef-Caponi przeciwko Komisji, wniesione w dniu

5 lipca 2007 r. przez Maddalenę Lebedef-Caponi

(Sprawa T-233/07 P)

(2007/C 211/74)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg,
Wielkie Księstwo Luksemburga) (przedstawiciel: F. Frabetti,
adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wyda-
nego w dniu 25 kwietnia 2007 r. w sprawie F-71/06;

— uwzględnienie żądań podniesionych przez wnoszącą odwo-
łanie w postępowaniu w pierwszej instancji i tym samym
stwierdzenie dopuszczalności i zasadności skargi wniesionej
w sprawie F-71/06;

— ewentualnie — przekazanie sprawy do ponownego rozpa-
trzenia przez Sąd do spraw Służby Publicznej;

— rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów, wydatków i wyna-
grodzeń oraz obciążenie nimi Komisji.

Zarzuty i główne argumenty

W odwołaniu wnosząca odwołanie wnosi o uchylenie wyroku
Sądu do spraw Służby Publicznej oddalającego wniesioną przez
nią skargę o stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu
jej kariery zawodowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia 2004 r.

W uzasadnieniu wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd do spraw
Służby Publicznej dokonał błędnej interpretacji i oceny okolicz-
ności stanu faktycznego, które doprowadziły do uznania nega-
tywnej oceny wnoszącej odwołanie w spornym sprawozdaniu z
przebiegu kariery zawodowej za zasadną.

Skarga wniesiona w dniu 3 lipca 2007 r. — Koninklijke
Grolsch NV przeciwko Komisji

(Sprawa T-234/07)

(2007/C 211/75)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Koninklijke Grolsch NV (przedstawiciele: adwo-
kaci M.B.W. Biesheuvel i J.K. de Pree)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności w całości lub w części decyzji skie-
rowanej do spółki Grolsch, a w każdym razie w zakresie, w
jakim wymieniona decyzja jest skierowana do spółki
Grolsch;

— uchylenie lub ewentualnie obniżenie grzywny nałożonej na
Grolsch;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca kwestionuje decyzję Komisji z dnia 18 kwietnia 2007 r.
dotyczącą postępowania na podstawie art. 81 traktatu WE
(COMP/B-2/37.766 — Niderlandzki rynek piwa), w której na
skarżącą została nałożona grzywna.

Na poparcie swej skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty formalne.
W pierwszym z nich skarżąca podnosi, że nadmierna długość
postępowania doprowadziła do naruszenia wymogu rozpa-
trzenia sprawy w rozsądnym terminie. W drugim zarzucie
formalnym skarżąca stwierdza, że naruszone zostało jej prawo
do obrony, ponieważ odmówiono jej dostępu do odpowiedzi
innych stron na pismo w sprawie przedstawienia zarzutów. W
zarzucie trzecim skarżąca wskazuje na naruszenie zasady dobrej
administracji, w tym zasady staranności i zasady domniemania
niewinności, w związku z tym, że Komisja w trakcie postępo-
wania wyjaśniającego przyjmowała stronniczą postawę, nie
uwzględniła okoliczności odciążających i dokonała niepełnej lub
niestarannej analizy sprawy.
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