
Zarzuty i główne argumenty

Wyrokiem z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie F-24/06 Abarca
Montiel i in. przeciwko Komisji Sąd do spraw Służby Publicznej
stwierdził nieważność decyzji, którymi Komisja ustaliła zaszere-
gowanie i wynagrodzenie skarżących w ramach umów zawar-
tych z nimi jako pracownikami kontraktowymi. Skarżące,
będące wcześniej pracownikami najemnymi na podstawie prawa
belgijskiego, zostały zatrudnione jako opiekunki dziecięce w
następstwie zmiany warunków zatrudnienia innych pracow-
ników Wspólnot.

Pierwszy zarzut podniesiony przez Komisję na poparcie odwo-
łania dotyczy naruszenia prawa polegającego na tym, że
Trybunał dokonując wykładni obowiązujących przepisów naru-
szył zakres zasady równości traktowania, w szczególności w
odniesieniu do przyjętej przez Komisję koncepcji włączenia
dodatków rodzinnych w pojęcie wynagrodzenia.

Drugi zarzut dotyczy naruszenia obowiązku uzasadnienia
poprzez brak wypowiedzenia się co do pojęcia wynagrodzenia.

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej
wydanego w dniu 5 lipca 2007 r. w sprawie F-25/06 Ider i
in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 19 lipca 2007 r.

przez Komisję Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-361/07 P)

(2007/C 283/59)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta-
wiciel: D. Martin i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: B. Ider (Halle, Belgia), M.-C. Desorbay
(Meise, Belgia), L. Noschese (Braine-le Château, Belgia)

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia
5 lipca 2007 r. w sprawie F-25/06;

— przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd
do spraw Służby Publicznej;

— orzeczenie o kosztach w orzeczeniu kończącym postępo-
wanie;

— ewentualnie uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby
Publicznej z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie F-25/06 i orze-
kając co do istoty sprawy uwzględnienie żądań przedstawio-
nych przez pozwaną w sądzie pierwszej instancji i tym
samym oddalenie skargi w sprawie F-25/06; obciążenie
drugiej strony postępowania odwoławczego kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Wyrokiem z dnia 5 lipca 2007 r. wydanym w sprawie F-25/06
Ider i in. przeciwko Komisji Sąd do spraw Służby Publicznej
stwierdził nieważność decyzji, mocą której Komisja ustaliła
zaszeregowanie i wynagrodzenie B. Idar w ramach umowy
pracownika kontraktowego. Skarżący, byli pracownicy prawa
belgijskiego, zatrudnieni zostali w charakterze pracowników
spełniających funkcje wykonawcze wskutek zmiany warunków
zatrudnienia innych pracowników Wspólnot.

Pierwszy zarzut podniesiony przez Komisję na poparcie jej
odwołania oparty jest na naruszeniu prawa polegającym na tym,
że Sąd naruszył zakres zasady równego traktowania poprzez
wykładnię mających zastosowanie przepisów, w szczególności w
stosunku do koncepcji Komisji polegającej na włączeniu
zasiłków rodzinnych do pojęcia wynagrodzenia.

Drugi zarzut oparty jest na naruszeniu zasady uzasadnienia
przez to, że Sąd nie wypowiedział się w przedmiocie pojęcia
wynagrodzenia.

Skarga wniesiona w dniu 17 września 2007 r. — Thomson
Sales Europe przeciwko Komisji

(Sprawa T-364/07)

(2007/C 283/60)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Thomson Sales Europe (Boulogne-Billancourt,
Francja) (przedstawiciele: F. Goguel oraz F. Foucault, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

24.11.2007C 283/32 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


