
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Skarga wniesiona w dniu 6 lipca 2007 r. — Gering prze-
ciwko Europolowi

(Sprawa F-68/07)

(2007/C 247/69)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Radolf Gering (Haga, Niderlandy) (przedstawiciel:
P. de Casparis, adwokat)

Strona pozwana: Europejskie Biuro Policji (Europol)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w wyniku zaża-
lenia skarżącego w dniu 5 kwietnia 2007 r., a wysłanej w
dniu 10 kwietnia 2007 r., a także — na ile to konieczne —
również umowy z dnia 24 kwietnia 2007 r. w części doty-
czącej zaszeregowania;

— zasądzenie od Europolu na rzecz skarżącego:

— tytułem roszczenia głównego: wynagrodzenia odpowia-
dającego grupie zaszeregowania 4.2 lub — jeśli Sąd uzna
to za konieczne — grupie zaszeregowania 4.1, od dnia
1 sierpnia 2003 r.;

— tytułem roszczenia ewentualnego: wynagrodzenia odpo-
wiadającego grupie zaszeregowania 4.6 od dnia
1 sierpnia 2004 r., grupie zaszeregowania 4.8 od dnia
1 sierpnia 2005 r. i grupie zaszeregowania 4.9 od dnia
1 sierpnia 2007 r.

— obciążenie Europolu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący podważa w szczególności decyzję Europolu z dnia
5 kwietnia 2007 r. oraz aneks do jego umowy o pracę w części,
w jakiej aktami tymi ustalono jego zaszeregowanie na grupę 4
stopień 2 począwszy od dnia 1 grudnia 2004 r., a nie od dnia
1 sierpnia 2003 r.

Skarżący podnosi, że Europol powinien był przestrzegać zasady
równości w zakresie wynagrodzenia i zaszeregowania swoich
pracowników. Zdaniem Europolu bowiem decyzja o przenie-
sieniu skarżącego na wyższy szczebel począwszy od dnia

1 grudnia 2004 r., a nie od dnia 1 sierpnia 2003 r., znajduje
uzasadnienie w okoliczności, że dopiero od tego dnia skarżący
zaczął wykonywać zadania o zakresie analogicznym do zadań
szefów działów zaszeregowanych w grupie 4 i wiążące się z
analogiczną odpowiedzialnością. Skarżący nie zgadza się z tą
tezą i utrzymuje, że Europol nie wyjaśnił, czym obowiązki i
odpowiedzialność skarżącego z okresu od dnia 1 sierpnia
2003 r. do dnia 1 grudnia 2004 r. różniły się od zakresu
obowiązków i odpowiedzialności innych szefów działów.
Ponadto zdaniem skarżącego Europol nie wskazał faktów i
okoliczności na dowód, że zadania skarżącego były mniej absor-
bujące i wiązały się z mniejszą odpowiedzialnością, niż zadania
innych szefów działów.

Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2007 r. — Boudova i in.
przeciwko Komisji

(Sprawa F-78/07)

(2007/C 247/70)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Stanislava Boudova (Luksemburg, Luksemburg) i
inni (przedstawiciel: M.-A. Lucas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji z
dnia 23 września 2006 r., potwierdzonej pismem dyrektora
generalnego Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Euro-
pejskich (OPOCE) z dnia 26 września 2006 r., oddalającej
wniosek skarżących z dnia 23 maja 2006 r. dotyczący:

— zmiany grupy zaszeregowania skarżących ustalonej na
mocy decyzji o ich zatrudnieniu w charakterze urzęd-
ników w okresie próbnym na grupę B*3 i ich zaszerego-
wanie do grupy B*6 z mocą wsteczną od dnia wejścia w
życie tej decyzji,
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