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Úradný vestník Európskej únie

C 231/53

Žaloba podaná 23. mája 2017 – Steifer/EHSV
(Vec T-331/17)
(2017/C 231/68)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania
Žalobca: Guy Steifer (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: M.-A. Lucas, avocat)
Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Návrhy
Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:
— zrušil rozhodnutie riaditeľa ľudských a finančných zdrojov EHSV z 21. októbra 2002, ktorým sa zamieta žiadosť
žalobcu z 2. októbra 2002 o vrátenie spolu s úrokmi nezohľadnenej časti jeho nárokov na belgický dôchodok
prenesených do systému Spoločenstva,
— zrušil rozhodnutie č. 360/03 A z 15. decembra 2003 o stanovení nárokov žalobcu na starobný dôchodok v rozsahu,
v akom vylúčilo alebo nezohľadnilo vrátenie dlžných súm vyplácaných Office national des pensions (ONP) du Royaume
de Belgique (vnútroštátny dôchodkový orgán v Belgickom kráľovstve) na bankový účet EHSV z dôvodu prevodu
dôchodkových nárokov s účinnosťou od 1. januára 2004,
— zaviazal EHSV vrátiť žalobcovi dlžné sumy vyplácané ONP Výboru od 1. januára 2004 z titulu prevodu dôchodkových
nárokov spolu s úrokmi z omeškania stanovenými ECB pre hlavné refinančné operácie navýšené o dva percentuálne
body od okamihu, kedy malo dôjsť k vráteniu, až do úplného zaplatenia,
— zaviazal EHSV vrátiť žalobcovi každý mesiac dlžné sumy, ktoré ešte v budúcnosti bude ONP vyplácať na bankový účet
Výboru,
— zaviazal EHSV na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia
Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza jeden žalobný dôvod založený na porušení zásady zákazu bezdôvodného
obohatenia sa Európskej únie, vlastníckeho práva a článku 11 ods. 2 Prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov
vykladaného z hľadiska jeho cieľov, v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutia vylučujú alebo nezohľadňujú právo žalobcu
na vrátenie súm vnútroštátneho dôchodku, ktoré neboli započítané pri stanovení jeho dôchodku voči Európskej únii.

Uznesenie Všeobecného súdu z 3. mája 2017 – Facebook/EUIPO – Brand IP Licensing (lovebook)
(Vec T-757/15) (1)
(2017/C 231/69)
Jazyk konania: angličtina
Predseda ôsmej komory nariadil výmaz veci.
(1)

Ú. v. EÚ C 68, 22.2.2016.

