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Жалба, подадена на 14 май 2010 г. — Wilk/Комисия

От една страна, отмяна на решението, с което се прекратява
започнатата на основание член 73 от Правилника процедура за
признаване на жалбоподателя 64,5 % трайна инвалидност и, от
друга страна, искане за присъждане на обезщетение за
претърпени имуществени и неимуществени вреди.

(Дело F-32/10)
(2010/C 179/106)
Език на производството: френски

Искания на жалбоподателя
— да се отмени решението на Органа по назначаването („ОН“)
от 27 юли 2009 г., с което се прекратява започнатата на
основание член 73 от Правилника процедура вследствие на
злополука на жалбоподателя на 8 декември 2003 г.,
— при необходимост, да се отмени решението от 16 февруари
2010 г., с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя,
— вследствие на това, да се приеме оценката за процента на
трайна частична инвалидност въз основа на действащата
към момента на злополуката и до 1 януари 2006 г.
правна уредба и скала за оценка, при вземане предвид на
заключението на безпристрастна, независима и неутрална
медицинска комисия, която може да работи бързо, при
пълна независимост и безпристрастност, по искането на
жалбоподателя на основание член 73 от Правилника,
— да се осъди ответника да заплати лихви за забава върху
дължимата сума съгласно член 73 от Правилника за длъж
ностните лица при ставка 12 % за периода, който започва
най-късно от 8 декември 2004 г. до окончателното плащане
на сумата;
— да се осъди ответника да заплати обезщетение за вреди и
пропуснати ползи, определено съгласно принципа на спра
ведливостта на EUR 50 000 за претърпени неимуществени
вреди в резултат на приетото решение;
— да се осъди ответника да заплати обезщетение за вреди и
пропуснати ползи, определено на EUR 15 000 за претърпени
имуществени вреди в резултат на приетото решение;
— да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Страни
Жалбоподател: Christian Wilk (Триер, Германия) (представител:
R. Adam, avocat)
Ответник: Европейска комисия
Предмет и описание на спора
Отмяната на решенията, с които се нарежда възстановяване на
половината от платената на жалбоподателя надбавка за наста
няване вследствие на неговия развод, както и искане за обез
щетение.
Искания на жалбоподателя
— да се отменят решенията на Комисията от 20 август 2009 г.
и 8 септември 2009 г., с които се нарежда възстановяване на
твърдяна недължимо платена сума;
— да се отмени решението на Комисията от 15 февруари 2010
г., с което се потвърждава основателността на това възстано
вяване;
— да се осъди Комисията да върне сумата, която ѝ е била
възстановена, заедно със законната лихва, считано от деня
на пълното възстановяване;
— да се осъди Комисията да плати обезщетение за сериозното
увреждане на името и репутацията на жалбоподателя;
— при условията на евентуалност, да се запази на жалбо
подателя правото да иска допълнително обезщетение за
претърпените вреди;
— да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните
разноски.

