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Ginčo dalykas bei aprašymas
Pirma, panaikinti sprendimą užbaigti procedūrą, pradėtą pagal
Tarnybos nuostatų 73 straipsnį, nustatant ieškovui 64,5 %
nuolatinį invalidumą ir, antra, prašymas atlyginti patirtą turtinę
ir neturtinę žalą.
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2010 m. gegužės 14 d. pareikštas ieškinys byloje Wilk prieš
Komisiją
(Byla F-32/10)
(2010/C 179/106)

Ieškovo reikalavimai

Proceso kalba: prancūzų

— Panaikinti 2009 m. liepos 27 d. Paskyrimų tarnybos spren
dimą užbaigti procedūrą, pradėtą pagal Tarnybos nuostatų
73 straipsnį po ieškovo patirto eismo įvykio 2003 m. gruo
džio 8 dieną.

Šalys

— Prireikus panaikinti 2010 m. vasario 16 d. sprendimą, atme
tantį ieškovo skundą.

Atsakovė: Europos Komisija

— Todėl nustatyti, kad dalinis nuolatinis invalidumas (DNI) turi
būti vertinamas remiantis teisės aktais ir vertinimo formule,
galiojusiais eismo įvykio dieną iki 2006 m. sausio 1 d.;
ieškovo pagal Tarnybos nuostatų 73 straipsnį pateiktą
prašymą turi peržiūrėti nešališka, nepriklausoma ir neutrali
medicininė komisija, kuri gali dirbti greitai, visiškai neprik
lausomai ir nešališkai.
— Priteisti iš atsakovės 12 % delspinigius, apskaičiuotus nuo
mokėtinos sumos pagal Tarnybos nuostatų 73 straipsnį
laikotarpiu vėliausiai nuo 2004 m. gruodžio 8 d. iki tol,
kol bus sumokėta visa suma.
— Priteisti iš atsakovės ex aequo et bono 50 000 eurų atlyginimą
už dėl priimto sprendimo patirtą neturtinę žalą.
— Priteisti iš atsakovės 15 000 eurų atlyginimą už dėl priimto
sprendimo patirtą turtinę žalą.
— Priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškovas: Christian Wilk (Tryras, Vokietija), atstovaujamas advo
kato R. Adam

Ginčo dalykas bei aprašymas
Sprendimų, kuriais nurodoma dėl ieškovo skyrybų grąžinti pusę
jam išmokėtos įsikūrimo išmokos, panaikinimas bei prašymas
atlyginti nuostolius.
Ieškovo reikalavimai
— Panaikinti Komisijos 2009 m. rugpjūčio 20 d. ir 2009 m.
rugsėjo 8 d. sprendimus, kuriais nurodoma grąžinti tariamą
permoką,
— panaikinti Komisijos 2010 m. vasario 15 d. sprendimą,
kuriuo patvirtinama, jog minėtas grąžinimas yra pagrįstas,
— įpareigoti Komisiją grąžinti sumą, kurią ji susigrąžino bei
priteisti teisės aktuose numatytas palūkanas, skaičiuojamas
nuo grąžinimo iki visiško sumokėjimo,
— priteisti iš Komisijos atlyginti ieškovo įvaizdžiui ir reputacijai
padarytą žalą,
— nepatenkinus pirmesnio reikalavimo, palikti ieškovui teisę
reikalauti papildomų nuostolių atlyginimo dėl patirtos žalos,
— priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

