29.8.2009

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

— voor zover nodig, verklaring van non-existentie ex lege dan
wel, subsidiair, nietigverklaring van de nota van 11 septem
ber 2008;
— voor zover nodig, verklaring van non-existentie ex lege dan
wel, subsidiair, nietigverklaring van het besluit houdende
afwijzing van de klacht van 3 november 2008;
— vaststelling dat personeelsleden van de Commissie op 8 april
2002 verzoekers dienstwoning zijn binnengedrongen, foto’s
hebben genomen en aantekeningen hebben gemaakt, en
vaststelling dat dit feit onrechtmatig is;
— veroordeling van de Commissie om verzoeker schriftelijk elk
afzonderlijk element van de documentatie met betrekking
tot dit feit te verstrekken;
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verschuldigd zijn geworden tussen morgen en de laatste
dag van de maand waarin dit arrest gewezen zal worden,
en de eerste dag van elke maand volgende op die waarin dit
arrest gewezen zal worden voor de rechten die in de vorige
maand zijn ontstaan;
— veroordeling van de Commissie om verzoeker alle kosten,
rechten en honoraria van de procedure terug te betalen,
daaronder begrepen die van de expertise op verzoek van
één der partijen;
— veroordeling van de Commissie tot betaling van de kosten
voor de eventuele opstelling van een ambtshalve gelaste
expertise.

— veroordeling van de Commissie om verzoeker schriftelijk de
documentatie en de foto’s ter beschikking te stellen;
— veroordeling van de Commissie om deze documentatie te
vernietigen en verzoeker daarvan mededeling te doen;
— veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker
van een schadevergoeding van 225 000 EUR dan wel elk
lager of hoger bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en
billijk acht, dat wil zeggen a) 100 000 EUR wegens het
onrechtmatig binnendringen; b) 100 000 EUR wegens het
onrechtmatig nemen van foto’s; c) 25 000 EUR wegens
het onrechtmatig maken van aantekeningen over persoon
lijke bezittingen van verzoeker;
— veroordeling van de Commissie tot betaling, vanaf de dag
volgende op de ontvangst door de Commissie van het ver
zoek van 24 april 2008 en tot aan de daadwerkelijke beta
ling van het bedrag van 225 000 EUR, van een jaarlijkse
rente van 10 % over dat bedrag met jaarlijkse kapitalisatie;
— veroordeling van de Commissie om hem ter vergoeding van
de schade die hij heeft geleden wegens het niet ter beschik
king stellen van de documentatie, met ingang van morgen
en tot aan de dag waarop deze documentatie hem ter be
schikking zal zijn gesteld, het bedrag van 100 EUR per dag
te betalen dan wel elk hoger of lager bedrag dat het Gerecht
gerechtvaardigd en billijk acht, te betalen vanaf de eerste dag
van de maand volgende op het in deze zaak te wijzen arrest
voor de bedragen die verschuldigd zijn geworden tussen
morgen en de laatste dag van de maand waarin dit arrest
gewezen zal worden, en de eerste dag van elke maand vol
gende op die waarin dit arrest gewezen zal worden voor de
rechten die in de vorige maand zijn ontstaan;
— veroordeling van de Commissie om hem ter vergoeding van
de schade die hij heeft geleden wegens het niet vernietigen
van de documentatie, met ingang van morgen en tot aan de
dag waarop deze documentatie zal zijn vernietigd, het be
drag van 100 EUR per dag te betalen dan wel elk hoger of
lager bedrag dat het Gerecht gerechtvaardigd en billijk acht,
te betalen vanaf de eerste dag van de maand volgende op
het in deze zaak te wijzen arrest voor de bedragen die

Beroep ingesteld op 13 juni 2009 — De Nicola/EIB
(Zaak F-59/09)
(2009/C 205/91)
Procestaal: Italiaans
Partijen
Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (ver
tegenwoordiger: L. Isola, advocaat)
Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding
Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de beroepscom
missie van 14 november 2008 of wijziging daarvan, voor zover
daarbij de wraking van drie van haar leden aan verzoeker in
plaats van aan zijn advocaat wordt toegeschreven. Anderzijds,
nietigverklaring van de bevorderingen waartoe op 29 april 2008
is besloten zonder dat rekening is gehouden met de situatie van
verzoeker, alsmede van alle daarmee verband houdende beslui
ten. Ten slotte, vaststelling dat verzoeker het slachtoffer was van
psychisch geweld en veroordeling van de verwerende partij om
dat geweld te beëindigen.

Conclusies van de verzoekende partij
— nietigverklaring van het besluit van de beroepscommissie en
in elk geval wijziging daarvan, voor zover daarbij de wra
king van drie van de leden van die commissie aan verzoeker
(in plaats van aan zijn advocaat) wordt toegeschreven en
voor zover daarin wordt verklaard dat de reden voor de
wraking „slechts de betwisting van het besluit van 14 de
cember 2007 was” en niet het gevolg van de verklaringen en
de afstand die deze drie leden ten onrechte aan verzoeker
hadden toegeschreven;
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— nietigverklaring van de bevorderingen van 29 april 2008,
voor zover daartoe is besloten zonder rekening te houden
met de situatie van verzoeker, alsmede van alle daarmee
verband houdende, daarop volgende en daaraan voor
afgaande besluiten, waaronder de beoordeling over 2007,
indien nodig door de verklaring dat de beperkingen vast
gesteld in de instructies van het directoraat personeelszaken
onwettig zijn;
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— veroordeling van de Commissie tot betaling van het bedrag
dat verzoeker vanaf 1 januari 2009 niet is betaald, vermeer
derd met indexering en rente tot aan de uiteindelijke ver
effening;
— verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de
procedure.

— vaststelling dat verzoeker het slachtoffer is geweest van psy
chisch geweld en derhalve,
Beroep ingesteld op 26 juni 2009 — Donati/ECB
(Zaak F-63/09)

— veroordeling van de Europese Investeringsbank tot beëindi
ging van dit geweld en tot vergoeding aan verzoeker van de
fysieke, materiële en immateriële schade die hij daardoor
heeft geleden, met rente en herwaardering van de toege
kende bedragen.

(2009/C 205/93)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Paola Donati (Frankfurt am Main, Duitsland)
(vertegenwoordigers: L. Levi, M. Vandenbussche, advocaten)

Beroep ingesteld op 24 juni 2009 — Birkhoff/Commissie
(Zaak F-60/09)
(2009/C 205/92)
Procestaal: Italiaans

Verwerende partij: Europese Centrale Bank
Voorwerp en beschrijving van het geding
Nietigverklaring van het besluit van de ECB om geen gevolg te
geven aan de beweringen van psychisch geweld dat verzoekster
zou hebben ondervonden alsmede vergoeding van de geleden
immateriële schade

Partijen

Conclusies van de verzoekende partij

Verzoekende partij: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Duitsland) (ver
tegenwoordiger: C. Inzillo, advocaat)

— nietigverklaring van het besluit van de directie van 16 de
cember 2008 voor zover dit een bedreiging en een poging
tot intimidatie van verzoekster omvat;

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

— nietigverklaring van het besluit van de directie van 16 de
cember 2008 voor zover het geen beslissing omvat over de
uitkomst van het administratieve onderzoek en over ver
zoeksters klacht; subsidiair, nietigverklaring van het besluit
van de directie van 16 december 2008 voor zover daarbij
„stilzwijgend” is besloten om geen gevolg te geven aan ver
zoeksters klacht en geen verdere maatregelen te treffen, met
name om geen tuchtprocedure in te leiden;

Voorwerp en beschrijving van het geding
Nietigverklaring van de afwijzing van verzoekers verzoek om
met ingang van 1 januari 2009 ten behoeve van zijn dochter
verlenging van de toepassing van artikel 2, lid 5, van bijlage VII
bij het Statuut te verkrijgen en veroordeling van de Commissie
tot betaling van het uit dien hoofde met ingang van 1 januari
2009 verschuldigd bedrag

Conclusies van de verzoekende partij
— verklaring van onwettigheid en, dientengevolge, nietigverkla
ring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag
van 2 april 2009, voor zover dit feitelijk en rechtens ken
nelijk ongegrond is, alsmede van elk later en/of daaraan
voorafgaand, daarmee verbonden en daaruit voortvloeiend
besluit, en met name het besluit van PM04 van 14 novem
ber 2008;

— nietigverklaring, voor zover nodig, van het besluit van 16
april 2008 tot afwijzing van verzoeksters bijzondere rechts
middel;
— veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een
vergoeding voor de geleden immateriële schade, die ex ae
quo et bono op 10 000 EUR wordt geraamd;
— verwijzing van de Europese Centrale Bank in de kosten van
de procedure.

