
— nakazanie EAR zapłaty kwoty 100 000 EUR tytułem zadoś-
ćuczynienia za krzywdę wynikającą z niezgodnego z
prawem działania EAR polegającego na tym, że odmówiła
ona podjęcia wszelkich niezbędnych działań celem wyko-
nania wyroku w sprawie T-471/04;

— nakazanie EAR zapłaty odsetek od wyżej przywołanych
kwot w wysokości 3 % od dnia publikacji wyroku w
sprawie T-471/04;

— obciążenie EAR kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący podnosi zasadniczo naruszenie przez EAR art. 233
WE w związku z niepodjęciem przez nią działań mających na
celu wykonanie ww. wyroku Sądu Pierwszej Instancji.

(1) Dz. U. C 96 z 22 kwietnia 2006 r., str. 13.

Skarga wniesiona w dniu 22 sierpnia 2007 r. — Anselmo i
in. przeciwko Radzie

(Sprawa F-85/07)

(2007/C 269/129)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Ana Anselmo (Bruksela, Belgia) i inni (przedsta-
wiciel: S. Pappas, avocat)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności przede wszystkim decyzji organu
powołującego z dnia 11 maja 2007 r. oddalających zażalenia
wniesione przez skarżących w przedmiocie odmiennego
traktowania laureatów konkursu wewnętrznego B/277 i
urzędników, którzy podlegać będą procedurze akredytacji, o
której mowa w decyzji Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. w
sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia procedury
akredytacji, a także decyzji zaskarżonych w tych zażaleniach;

— stwierdzenie naruszenia art. 5 ust. 2 załącznika XIII do regu-
laminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich
przez brak uznania stażu w danej grupie w odniesieniu do
laureatów konkursu wewnętrznego B/227;

— stwierdzenie naruszenia zasady równego traktowania i
zasady dobrej administracji wynikającej zarówno z pomi-

nięcia stażu w danej grupie jak i obowiązku mobilności
nałożonego tylko na laureatów;

— w konsekwencji zwrócić laureatom staż w danej grupie
przez stwierdzenie nieważności zaskarżonych aktów;

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, laureaci konkursu wewnętrznego B/277 ogłoszonego
w dniu 9 lipca 2007 r. przez Sekretariat Generalny Rady powo-
łani zostali w kategorii B, zachowując jednak staż w danej
grupie osiągnięty w kategoriach C i D. Następnie ich staż w
danej grupie został ograniczony w dniu objęcia nowych stano-
wisk, choć personel, który uzyskał kategorię B wskutek proce-
dury akredytacji, a nie wskutek zdania konkursu, mógł
zachować staż, będący przedmiotem sporu. W tych okolicznoś-
ciach skarżący podnoszą naruszenie przepisów i zasad wskaza-
nych w ww. żądaniach.

Skarga wniesiona w dniu 6 września 2007 r. — Kuchta
przeciwko EBC

(Sprawa F-89/07)

(2007/C 269/130)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Jan Kuchta (Frankfurt n. Menem, Niemcy)
(przedstawiciel: B. Karthaus, avocat)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Żądania strony skarżącej

— zasądzenie od pozwanego na rzecz skarżącego zadośćuczy-
nienia w wysokości 1 EUR;

— stwierdzenie nieważności decyzji pozwanego z dnia
31 grudnia 2006 r. zaadresowanej do skarżącego i doty-
czącej „annual salary & bonus review” (ASBR) (roczny prze-
gląd wynagrodzeń i nagród) za 2006 rok;

— obciążenie pozwanego pozasądowymi kosztami sporu.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga dotyczy naruszenia przepisów dotyczących ochrony
danych, z uwagi na to, że sprawozdanie z oceny skarżącego za
rok 2006 przekazane zostało bez jego wiedzy, w całości jego
nowemu przełożonemu.
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Ponadto, jeżeli chodzi o roczny przegląd wynagrodzeń i nagród
(ASBR), skarżący zarzuca pozwanej naruszenie zasady równości
traktowania i pominięcie prawidłowego uwzględnienia opinii
reprezentacji personelu w kwestii zastosowania postępowania
ASBR za 2006 r. w odniesieniu do skarżącego.

Skarga wniesiona w dniu 17 września 2007 r. — Traore
przeciwko Komisji

(Sprawa F-90/07)

(2007/C 269/131)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Amadou Traore (Rhodes Saint Genèse, Belgia)
(przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji o odrzuceniu kandydatury
skarżącego na stanowisko chargé d'affaires ad interim w
przedstawicielstwie Komisji w Togo, na które powołano X;

— unieważnienie powołania X na to stanowisko;

— stwierdzenie nieważności decyzji o odrzuceniu kandydatury
skarżącego na stanowisko szefa operacji w przedstawiciel-
stwie Komisji w Tanzanii, na które powołano Y;

— unieważnienie powołania Y na to stanowisko;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego, tytułem
zadośćuczynienia za krzywdę i naruszenie jego kariery,
kwoty 3 500 EUR;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnosi najpierw niepra-
widłowości w postępowaniu rekrutacyjnym, ponieważ poziom
spornych stanowisk ustalono na grupy zaszeregowania AD9–
AD14 z naruszeniem zasad ustalonych w szczególności w
wyroku w sprawie Economidis przeciwko Komisji (1), a po
drugie, ponieważ nie przestrzegano postanowień ogłoszenia o
wolnym stanowisku na pierwsze z wymienionych powyżej
stanowisk ani kolejności przewidzianej w art. 29 ust. 1 regula-
minu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (regu-
lamin pracowniczy). Dodaje, że nie dokonano porównania
zasług, co wskazuje na nadużycie władzy, jak również na naru-
szenie zasad równości traktowania oraz ekspektatywy kariery
zawodowej.

Skarżący twierdzi, że Komisja naruszyła art. 1d ust. 1 regula-
minu pracowniczego, ponieważ kandydatury skarżącego na te
stanowiska zostały odrzucone ze względu na jego afrykańskie
pochodzenie.

(1) Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 14 grudnia 2006 r.
w sprawie F-122/05, Dz.U. C 331 z 30.12.2006 r., str. 47.

Skarga wniesiona w dniu 13 września 2007 r. — Torijano
Montero przeciwko Radzie

(Sprawa F-91/07)

(2007/C 269/132)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Javier Torijano Montero (Bruksela, Belgia) (przed-
stawiciele: S. Rodrigues, R. Albelice i Ch. Bernard-Glanz,
avocats)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

— unieważnienie ogłoszenia o wolnym stanowisku z dnia
31 października 2006 r. opublikowanego przez Sekretariat
Generalny Rady za pośrednictwem komunikatu do perso-
nelu nr 171/06, dotyczącego zatrudnienia szefa służby
„bezpieczeństwo zewnętrzne” biura ochrony Rady;

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z
dnia 31 maja 2007 r. oddalającej zażalenie skarżącego;

— wskazanie organowi powołującemu skutków, jakie niesie z
sobą stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji, a w
szczególności zmianę warunków zaszeregowania wymaga-
nych w ogłoszeniu o wolnym stanowisku aby umożliwić
skarżącemu złożenie kandydatury;

— obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, urzędnik w grupie zaszeregowania AD 6, kwestionuje
zasadność zastrzeżenia w ww. ogłoszeniu o wolnym stanowisku
możliwości przedstawiania kandydatur na stanowisko szefa
służby „bezpieczeństwo zewnętrzne” biura ochrony Rady, do
obsadzenia w grupie zaszeregowania AD 11, dla urzędników w
grupie zaszeregowania co najmniej AD 8.
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