
dokumentów i wszcząć odpowiednie postępowanie w 
przedmiocie środka zaskarżenia, narusza prawo do 
skutecznego środka zaskarżenia z powodu terminu, w 
którym mogłoby nastąpić udzielenie dostępu do doku
mentów i w związku z tym, że analiza danych technicz
nych byłaby trudna do przeprowadzenia indywidualnie 
przez setki pracowników, których to dotyczy; 

— pozycja SSP nie uwzględnia również skuteczności powo 
łania „grupy roboczej ds. wynagrodzenia” ani faktu, że 
regulaminowe środki zaskarżenia ustanowione na 
potrzeby kwestionowania współczynników korygujących 
dotyczących wynagrodzenia mają charakter lex specialis. 

3) Zarzut trzeci dotyczący naruszenia przez SSP prawa 
podczas badania zarzutu dotyczącego oczywistego błędu w 
ocenie: 

— przez orzeczenie, że różnica w kosztach utrzymania w 
Brukseli i w Varese, z jednej strony, i obniżenie współ
czynnika korygującego dla miasta Varese zgodnie z 
rozporządzeniem nr 1239/2010, z drugiej strony, nie 
są wystarczające dla stwierdzenia istnienia oczywistego 
błędu w ocenie; 

— wymagając, aby wnoszący odwołanie przedstawili dane 
tak istotne i precyzyjne jak te, którymi dysponuje jedynie 
Komisja, podczas gdy orzecznictwo wymaga jedynie 
przedstawienia szeregu „wskazówek” wystarczających 
dla odwrócenia ciężaru dowodu i obalenia domniemania 
zgodności z prawem spornego współczynnika. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. 
w sprawie dostosowania ze skutkiem od dnia 1 lipca 2010 r. wyna
grodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników Unii Europej
skiej oraz współczynników korygujących stosowanych w odniesieniu 
do wynagrodzeń i emerytur (Dz.U. L 338, s. 1). 
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Strony 

Strona skarżąca: Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmag
hraby (Kair, Egipt) i Naglaa Abdallah El Gazaerly (Londyn, 
Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciele: D. Pannick, QC, M. 
Lester, Barrister i M. O’Kane, Solicitor) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie, w zakresie dotyczącym skarżących, nieważ
ności decyzji Rady 2013/144/WPZiB z dnia 21 marca 
2013 r. zmieniającej decyzję 2011/172/WPZiB dotyczącą 

środków ograniczających skierowanych przeciwko 
niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z 
sytuacją w Egipcie (Dz.U. L 82, s. 54) 

— wykreślenie stwierdzenia jakoby skarżący byli odpowie
dzialni za sprzeniewierzenie funduszy państwowych i były 
przeciwko nim prowadzone w Egipcie postępowania sądowe 
w tej sprawie oraz 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów. 

1) Zarzut pierwszy dotyczy niepodania przez Radę adekwat
nych i dostatecznych powodów poddania każdego ze 
skarżących środkom obowiązującym w 2013 r. 

2) Zarzut drugi dotyczy oczywistego błędu w ocenie, jako że 
Rada uznała, iż w przypadku obydwu skarżących są speł
nione kryteria objęcia wykazem wobec braku jest podstaw 
prawnej lub faktycznej dla umieszczenia ich nazwisk w 
wykazie; 

3) Zarzut trzeci dotyczy naruszenia przez Radę obowiązków 
związanych z ochroną danych spoczywających na niej na 
mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie danych 
osobowych ( 1 ) i dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych 
osobowych ( 2 ). 

4) Zarzut czwarty dotyczy nieposzanowania przez Radę prawa 
skarżących do obrony i skutecznej ochrony sądowej. 

5) Zarzut piąty dotyczy naruszenia przez Radę, bez uzasad
nienia i w nieproporcjonalny sposób, podstawowych praw 
skarżących, włącznie z ich prawem do ochrony własności, 
działalności gospodarczej i dobrego imienia. 

( 1 ) Rozporządzenie nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z prze
twarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspól
notowe i o swobodnym przepływie takich danych 

( 2 ) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych 
danych 
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(Sprawa T-335/13) 

(2013/C 245/15) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: BT Limited Belgian Branch (Diegem, Belgia) 
(przedstawiciele: T. Leeson, Solicitor i C. Stockford, Barrister) 

Strona pozwana: Komisja Europejska
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