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Euroopa Liidu Teataja

Hagi ese ja sisu
Nõue tühistada otsus lõpetada hageja teenistusleping muude
teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkti c alapunkti i
alusel.
Hageja nõuded
— tühistada asutuse 24. juuli 2012 otsus;
— sellest tulenevalt:
— ennistada hageja alates 25. oktoobrist 2012 tagasi
teenistusse ja mõista asutuselt hageja kasuks tagasiulatu
valt välja tema teenistustasu;
— eemaldada vaidlustatud otsus ja kõik käesoleva menetlu
sega seotud dokumendid hageja isiklikust toimikust;
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— vajadusel tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega
asutuse 17. jaanuari 2013. aasta otsus jätta hageja 21.
septembri 2012. aasta kaebus rahuldamata;
— mõista hageja kasuks varalise kahju hüvitisena välja summa,
mis vastab töötasu, mida ta oleks võinud saada, kui tema
ajutise teenistuja lepingut OLAF-is oleks pikendatud veel 4
aastaks, ja töötasu, mida ta on saanud alates 2011. aasta
maist, vahele;
— mõista hageja kasuks välja hüvitis varalise kahju eest, mis
talle tekitati tähtajatu lepingu sõlmimise võimaluse kaota
mise tõttu, hinnatuna esialgu ex aequo et bono 250 000
eurole;
— mõista tekitatud mittevaralise kahju eest välja esialgu ex
aequo et bono 10 000 euro suuruseks hinnatud hüvitis;
— mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.

— mõista asutuselt tema kasuks välja 10 000 eurot mittevara
lise kahju hüvitamiseks;
— mõista kohtukulud välja asutuselt.
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Kostja: Euroopa Komisjon
Hagi ese ja sisu
Nõue tühistada OLAF-i otsus jätta rahuldamata hageja lepingu
pikendamise taotlus pärast seda, kui Avaliku Teenistuse Kohus
oli selle otsuse tühistanud, ja nõue mõista välja hüvitis väideta
valt tekitatud mittevaralise ja varalise kahju eest.
Hageja nõuded
— tühistada teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse 8.
augusti 2012. aasta otsus jätta hageja lepingu pikendamise
taotlus rahuldamata;
— vajadusel tühistada 12. augusti 2010. aasta otsus jätta hageja
lepingu pikendamise taotlus vaikimisi rahuldamata, juhul kui
selle otsuse tühistamine vaidlustatakse apellatsioonimenet
luses Üldkohtus;

Nõue tühistada otsus enne teenistuse asumist omandatud
pensioniõiguste staažilisa arvutamise kohta uute üldiste raken
dussätete alusel.
Hageja nõuded
— tunnistada personalieeskirjade VIII lisa artikli 1 lõike 2
üldiste rakendussätete artikkel 9 õigusvastaseks;
— tühistada 18. juuni 2012. aasta otsus nende pensioniõiguste
staažilisa kohta, mille hageja omandas enne teenistusse
asumist seoses pensioniõiguste ülekandmisega Euroopa
Liidu institutsioonide pensioniskeemidesse 3. märtsi 2011.
aasta personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 alusel;
— mõista kohtukulud välja komisjonilt.

