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Žaloba podaná 14. mája 2010 — Wilk/Komisia

Jednak zrušenie rozhodnutia o ukončení konania podľa článku
73 služobného poriadku, ktorým bola žalobcovi priznaná trvalá
invalidita v rozsahu 64,5 %, a jednak návrh na náhradu spôso
benej majetkovej a nemajetkovej ujmy

(Vec F-32/10)
(2010/C 179/106)
Jazyk konania: francúzština

Návrhy žalobcu
— zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 27. júla 2009 o
ukončení konania podľa článku 73 služobného poriadku v
nadväznosti na nehodu žalobcu z 8. decembra 2003,

Účastníci konania

— ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie zo 16. februára 2010,
ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu,

Žalovaná: Európska komisia

Žalobca: Christian Wilk (Trier, Nemecko) (v zastúpení: R. Adam,
advokát)

— v dôsledku toho určiť posúdenie rozsahu čiastočnej trvalej
invalidity (ČTI) na základe právnej úpravy a stupnice platnej
v deň nehody a až do 1. januára 2006, v deň opätovného
preskúmania návrhu žalobcu podanom na základe článku
73 služobného poriadku posudkovou komisiou zloženou
nestranným, nezávislým a nezaujatým spôsobom, ktorá by
mohla pracovať rýchlo, úplne nezávisle a objektívne,

Predmet a opis sporu

— zaviazať žalovanú na zaplatenie úrokov z omeškania z
dlžnej sumy podľa článku 73 služobného poriadku vo
výške 12 %-nej sadzby za obdobie najneskôr od 8.
decembra 2004 až po úplné zaplatenie dlžnej sumy,

— zrušiť rozhodnutia Komisie z 20. augusta 2009 a 8.
septembra 2009, ktorými sa nariadilo vrátenie sumy údaj
ného preplatku,

— zaviazať žalovanú na náhradu škody stanovenej ex aequo et
bono na 50 000 eur za nemajetkovú ujmu spôsobenú
prijatým rozhodnutím,
— zaviazať žalovanú na náhradu škody vo výške 15 000 eur za
majetkovú ujmu spôsobenú prijatým rozhodnutím,
— zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Zrušenie rozhodnutí, ktorými sa nariaďuje vrátenie polovice
príspevku na usídlenie vyplateného žalobcovi v dôsledku jeho
rozvodu, ako aj návrh na náhradu škody
Návrhy žalobcu

— zrušiť rozhodnutie Komisie z 15. februára 2010, ktorým sa
potvrdila dôvodnosť tohto vrátenia,
— zaviazať Komisiu na náhradu sumy, ktorá jej bola vrátená
spolu so zákonnými úrokmi odo dňa vrátenia až do dňa
vyrovnania dlhu,
— zaviazať Komisiu na náhradu škody za závažné poškodenie
dobrého mena a dobrej povesti žalobcu,
— subsidiárne vyhradiť žalobcovi právo domáhať sa dodatočnej
náhrady škody za utrpenú ujmu,
— zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

