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Žaloba podaná dne 14. května 2010 — Wilk v. Komise

Jednak zrušení rozhodnutí o zastavení řízení zahájeného na
základě článku 73 jednacího řádu, přičemž byla žalobci
přiznána trvalá invalidita v míře 64,5 %, a jednak žádost směřu
jící k náhradě způsobené majetkové a nemajetkové újmy.

(Věc F-32/10)
(2010/C 179/106)
Jednací jazyk: francouzština

Návrhové žádání žalobce
— zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 27. července 2009 o zasta
vení řízení na základě článku 73 jednacího řádu v návaz
nosti na nehodu žalobce ze dne 8. prosince 2003;
— v případě potřeby zrušit rozhodnutí ze dne 16. února 2010,
kterým byla zamítnuta stížnost žalobce;
— v důsledku toho dospět k závěru vyhodnocení míry trvalé
částečné invalidity (TČI) na základě právní úpravy a hodno
tícího kritéria platných ke dni nehody a do 1. ledna 2006,
kdy byl ukončen přezkum návrhu podaného žalobcem na
základě článku 73 jednacího řádu lékařským výborem
složeným nestranným, nezávislým a neutrálním způsobem,
který může pracovat rychle, zcela nezávisle a bez zaujetí;
— uložit žalované zaplacení úroků z prodlení z dlužného
pohledávky na základě článku 73 jednacího řádu ve výši
12 % za období nejpozději od 8. prosince 2004 do úplného
splacení pohledávky;
— uložit žalované zaplacení náhrady škody stanovené ex aequo
et bono na 50 000 eur za nemajetkovou újmu utrpěnou z
důvodu rozhodnutí podniku;

Účastníci řízení
Žalobce: Christian Wilk (Trevír, Německo) (zástupce: R. Adam,
advokát)
Žalovaná: Evropská komise
Předmět a popis sporu
Zrušení rozhodnutí nařizující navrácení poloviny příspěvku na
zařízení vyplaceného žalobci v důsledku jeho rozvodu, jakož i
návrh na náhradu škody.
Návrhová žádání žalobce
— zrušit rozhodnutí Komise ze dne 20. srpna 2009 a ze dne
8. září 2009 nařizující navrácení údajného přeplatku;
— zrušit rozhodnutí Komise ze dne 15. února 2010 potvrzu
jící opodstatněnost tohoto navrácení;
— uložit Komisi vrácení navrácené částky spolu se zákonnými
úroky za období od navrácení až do úplného vrácení;

— uložit žalované zaplacení náhrady škody stanovené na
10 000 eur za majetkovou újmu utrpěnou z důvodu
rozhodnutí podniku;

— uložit Komisi zaplatit náhradu škody za vážné poškození
pověsti a dobrého jména žalobce;

— uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

— podpůrně, vyhradit žalobci právo požadovat dodatečnou
náhradu škody za utrpěnou újmu;
— uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

