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Predmet in opis spora

Tožba, vložena 14. maja 2010 – Wilk proti Komisiji

Prvič, razglasitev odločbe, da se konča postopek, začet na
podlagi člena 73 Kadrovskih predpisov, za nično in priznanje
stopnje invalidnosti 64,5 % tožeči stranki, in drugič, zahteva za
povračilo pretrpljene premoženjske in nepremoženjske škode.

(Zadeva F-32/10)
(2010/C 179/106)
Jezik postopka: francoščina

Predlogi tožeče stranke
— odločba organa, pristojnega za imenovanje, z dne 27. julija
2009, da se konča postopek na podlagi člena 73 Kadrovskih
predpisov po nesreči tožeče stranke 8. decembra 2003, naj
se razglasi za nično;
— v obsegu, v katerem je to potrebno, naj se odločba z dne
16. februarja, s katero je bila zavrnjena pritožba tožeče
stranke, razglasi za nično;
— posledično, naj se ugotovi stopnjo delne trajne invalidnosti
(DTI) na podlagi predpisov in ocenjevalne lestvice, ki je
veljala na dan nesreče in do 1. januarja 2006, in naloži,
da zahtevo tožeče stranke na podlagi člena 73 Kadrovskih
predpisov preuči nepristransko, neodvisno in nevtralno
sestavljena zdravniška komisija, ki lahko delo opravi hitro,
povsem neodvisno in brez predhodno ustvarjenih mnenj;
— toženi stranki naj se naloži plačilo zamudnih obresti na
glavnico, dolgovano na podlagi člena 73 Kadrovskih pred
pisov, po obrestni meri 12 % za obdobje, ki se je začelo
najkasneje 8. decembra 2004, vse do popolnega poplačila
glavnice;
— toženi stranki naj se naloži plačilo škode in obresti, ki je
določena po načelu pravičnosti na 50 000 eurov za nepre
moženjsko škodo, ki je nastala zaradi sprejete odločbe;

3.7.2010

Stranki
Tožeča stranka: Christian Wilk (Trier, Nemčija) (zastopnik: R.
Adam, odvetnik)
Tožena stranka: Evropska komisija
Predmet in opis spora
Razglasitev ničnosti odločbe s katero je naložena vrnitev polo
vice nastanitvenega dodatka, ki je bil izplačan tožeči stranki,
zaradi njegove ločitve, in odškodninski zahtevek.
Predlog tožeče stranke
— Odločba Komisije z dne 20. avgusta 2009 in 8 septembra
2009 s katero je bilo naloženi vračilo domnevno prevelikega
izplačanega zneska naj se razglasi za nično;
— odločba Komisije z dne 15. februarja 2010 s katero je bila
potrjena utemeljenost te naložitve vračila naj se razglasi za
nično;
— Komisiji naj se naloži vračilo zneska, ki ga je odvzela skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi od odvzema do vračila;

— toženi stranki naj se naloži plačilo škode in obresti v višini
15 000 eurov za premoženjsko škodo, ki je nastala zaradi
sprejete odločbe;

— Komisiji naj se naloži plačilo odškodnine za grob poseg v
podobo in ugled tožeče stranke;

— Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

— podredno, tožeči stranki naj se pridrži pravica da za nastalo
škodo zahteva še odškodnino;
— Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

