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— w razie potrzeby, stwierdzenie nieistnienia ex lege, ewen
tualnie nieważności pisma z dnia 11 września 2008 r.;
— w razie potrzeby, stwierdzenie nieistnienia ex lege, ewen
tualnie nieważności aktu z dnia 3 listopada 2008 r., w
drodze którego zostało odrzucone zażalenie skarżącego;
— stwierdzenie, iż w dniu 8 kwietnia 2002 r. członkowie
personelu Komisji weszli do mieszkania służbowego skarżą
cego, wykonali zdjęcia i sporządzili notatki w przedmiocie
określonych elementów oraz stwierdzenie niezgodności z
prawem tego zdarzenia;
— nakazanie Komisji wskazania skarżącemu na piśmie wszel
kich dokumentów związanych z tym zdarzeniem;
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dnia miesiąca, w którym wydany został wyrok w niniejszej
sprawie ma nastąpić pierwszego dnia miesiąca następującego
po wydaniu wyroku w sprawie i jeśli chodzi o prawa,
których przysługiwanie zostanie stwierdzone w wyroku,
pierwszego dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca
następującego po jego wydaniu;

— obciążenie Komisji wszelkimi kosztami postępowania ponie
sionymi przez skarżącego, włącznie z kosztami dokonania
ewentualnych ustaleń na żądanie;

— obciążenie Komisji kosztami ewentualnego dokonania
ustaleń z urzędu.

— nakazanie Komisji podjęcia ustaleń na piśmie w celu dorę
czenia skarżącemu tej dokumentacji, włącznie ze zdjęciami;
— nakazanie Komisji podjęcia ustaleń w celu zniszczenia doku
mentacji i powiadomienia o jej zniszczeniu;
— nakazanie Komisji zapłaty skarżącemu tytułem naprawienia
szkody, o której mowa powyżej kwoty 225 000 EUR lub
takiej wyższej albo niższej kwoty jaką Sąd uzna za prawid
łową i słuszną a mianowicie: a) 100 000 EUR w związku ze
szkodą wynikającą z niezgodnego z prawem wejścia do
mieszkania służbowego; b) 100 000 EUR w związku ze
szkodą wynikającą z niezgodnego z prawem wykonania
zdjęć; c) 25 000 EUR za szkodę wynikającą ze sporządzenia
notatek dotyczących określonych kwestii związanych z
osobistymi przedmiotami skarżącego;
— nakazanie Komisji zapłaty skarżącemu odsetek za okres od
następnego dnia po dniu otrzymania przez Komisję
wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r. do dnia, w którym
nastąpi rzeczywista zapłata kwoty 225 000 EUR, w wyso
kości 10 % rocznie wraz z kapitalizacją;

Skarga wniesiona w dniu 13 czerwca 2009 r. — Nicola
przeciwko EBI
(Sprawa F-59/09)
(2009/C 205/91)
Język postępowania: włoski
Strony
Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przed
stawiciel: adwokat L. Isola)
Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu
— nakazanie Komisji zapłaty powodowi kwoty 100 EUR/dzień
lub takiej wyższej albo niższej kwoty jaką Sąd uzna za
słuszną, tytułem naprawienia szkody przez niego ponie
sionej, wynikającej z braku wskazania mu ww. dokumen
tacji, za okres od dnia jutrzejszego do dnia, w którym
zostanie ona mu wskazana, przy czym zapłata tej kwoty,
jeśli chodzi o kwoty należne za okres od dnia jutrzejszego
do ostatniego dnia miesiąca, w którym wydany został wyrok
w niniejszej sprawie ma nastąpić pierwszego dnia miesiąca
następującego po wydaniu wyroku w sprawie i jeśli chodzi o
prawa, których przysługiwanie zostanie stwierdzone w
wyroku, pierwszego dnia każdego miesiąca poczynając od
miesiąca następującego po jego wydaniu;
— nakazanie Komisji zapłaty powodowi kwoty 100 EUR/dzień
lub takiej wyższej albo niższej kwoty jaką Sąd uzna za
słuszną, tytułem naprawienia szkody przez niego ponie
sionej, wynikającej z braku zniszczenia dokumentacji, za
okres od dnia jutrzejszego do dnia, w którym zostanie
ona zniszczona, przy czym zapłata tej kwoty, jeśli chodzi
o kwoty należne za okres od dnia jutrzejszego do ostatniego

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoław
czej z dnia 14 listopada 2008 r. lub jej zmiana w części, w
której przypisuje skarżącemu, zamiast jego adwokatowi, wyklu
czenie trzech członków komisji. Po drugie, stwierdzenie nieważ
ności decyzji z dnia 29 kwietnia 2008 r. o awansach,
nieuwzględniającej skarżącego, jak również wszystkich innych
aktów z nią związanych. Wreszcie, stwierdzenie działań polega
jących na mobbingu względem skarżącego i nakazanie stronie
pozwanej jego zaprzestania.

Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej, a w
każdym razie jej korekta w części, w której przypisuje C. De
Nicoli (zamiast jego adwokatowi) wykluczenie trzech jej
członków oraz w części, w której uznaje przyczynę wyklu
czenia za „zwykłe zakwestionowanie decyzji z dnia
14.12.2007 r.”, zamiast za konsekwencję twierdzeń i rezyg
nacji z żądań, które ci trzej członkowie niesłusznie przypi
sywali C. De Nicoli;
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— stwierdzenie nieważności decyzji o awansach z dnia
29.04.2008 r. ze względu na to, że nie uwzględniono w
niej skarżącego, jak również innych aktów z nią związa
nych, wydanych w jej następstwie lub ją przygotowujących,
wśród nich oceny za 2007 r., a w razie potrzeby, uprzednie
stwierdzenie niezgodności z prawem pułapów ilościowych
ustalonych na podstawie instrukcji wydanych przez dyrekcję
ds. zasobów ludzkich;
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— zasądzenie od Komisji zapłaty na rzecz skarżącego niewy
płaconych kwot począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.,
zrewaloryzowanych i podwyższonych o odsetki podlegające
naliczeniu do momentu rzeczywistej zapłaty;
— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

— stwierdzenie mobbingu stosowanego względem skarżącego,
a w efekcie
— nakazanie EBI zaprzestania działań polegających na
mobbingu i zasądzenie odszkodowania za poniesioną
szkodę, zadośćuczynienia za krzywdę i uszczerbek na
zdrowiu doznane przez skarżącego oraz obciążenie EBI
zapłatą kosztów postępowania, odsetkami oraz oceną
szacunków kosztowych przyznanych kwot.

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2009 r. — Donati
przeciwko EBC
(Sprawa F-63/09)
(2009/C 205/93)
Język postępowania: francuski
Strony
Strona skarżąca: Paola Donati (Frankfurt nad Menem, Niemcy)
(przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche, adwokaci)

Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2009 r. — Birkhoff
przeciwko Komisji

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

(Sprawa F-60/09)

Przedmiot i opis sporu

(2009/C 205/92)

Stwierdzenie nieważności decyzji EBC o nie podejmowaniu
działań w związku z zarzutami dotyczącymi mobbingu na
szkodę skarżącej oraz naprawienie odniesionej przez nią
krzywdy.

Język postępowania: włoski
Strony
Strona skarżąca: Gerhard Birkhoff (Weitenau, Niemcy) (przedsta
wiciel: C. Inzillo, adwokat)
Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu
Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżą
cego o przedłużenie stosowania art. 2 ust. 5 załącznika VII
do regulaminu pracowniczego względem jego córki począwszy
od dnia 1 stycznia 2009 r. i zasądzenie od Komisji zapłaty na
rzecz skarżącego kwot należnych z tego tytułu począwszy od
dnia 1 stycznia 2009 r.

Żądania strony skarżącej
— Stwierdzenie nieważności i w konsekwencji uchylenie
decyzji organu powołującego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w
zakresie, w jakim jest ona niezgodna z prawem i oczywiście
bezzasadna tak w odniesieniu do ram faktycznych jak i
prawnych, jak również wszelkich aktów późniejszych lub
wcześniejszych, z nią związanych lub z niej wynikających,
w szczególności decyzji PMO4 z dnia 14 listopada 2008 r.;

Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie nieważności decyzji Zarządu z dnia 16 grudnia
2008 r., ponieważ nie zawiera ona rozstrzygnięcia w przed
miocie dochodzenia administracyjnego i części poświeconej
zarzutom skarżącej, ewentualnie stwierdzenie nieważności
decyzji Zarządu z dnia 16 grudnia 2008 r. ponieważ
zawiera ona dorozumiane rozstrzygnięcie o umorzeniu i
nie podejmowaniu dalszych działań w związku z zarzutami
skarżącej a w szczególności o nie wszczynaniu postępo
wania dyscyplinarnego;
— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia
16 kwietnia 2008 r. oddalającej szczególną skargę wnie
sioną przez skarżącą;
— zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za odnie
sioną przez skarżącą krzywdę w wysokości ustalonej ex
aequo et bono na 10 000 EUR;
— obciążenie Europejskiego Banku Centralnego kosztami
postępowania.

