
Skarga wniesiona w dniu 13 stycznia 2006 r. — Villa i in.
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-4/06)

(2006/C 74/66)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Renata Villa (Senningerberg, Luksemburg) i inni
[Przedstawiciele: G. Bouneou, F. Frabetti, avocats]

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji nr 102495, 102494 i 102496 z dnia 8
lutego 2005 r., na podstawie których organ powołujący
Parlamentu odmówił skarżącym zwrotu nadwyżki, wyni-
kającej z różnicy pomiędzy uprawnieniami nabytymi
podczas okresu przynależności do systemu włoskiego a
liczbą lat służby uprawniających do emerytury przeniesio-
nych do systemu wspólnotowego w związku z nowym
sposobem obliczania przeniesienia uprawnień emerytal-
nych;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W 1991 r. skarżący, urzędnicy Parlamentu Europejskiego,
przenieśli do systemu wspólnotowego swoje uprawnienia
emerytalne nabyte we Włoszech przed rozpoczęciem służby na
rzecz Wspólnot. Różnica pomiędzy rzeczywistą liczbą lat przy-
należności do systemu włoskiego a liczbą lat służby upraw-
niających do emerytury wynikająca z obliczenia zaliczenia do
systemu wspólnotowego została określona zgodnie z ogólnymi
przepisami wykonawczymi stosowanymi wówczas przez Parla-
ment, które nie ustanawiały pułapu w zakresie zaliczania lat
przynależności do systemu we Włoszech.

W związku z wejściem w życie nowego regulaminu pracowni-
czego skarżący złożyli wnioski o nowe obliczenie poprzednio
uzyskanego zaliczenia, opierając się na art. 26 ust. 5 i 6
załącznika XIII do regulaminu pracowniczego. W związku z
oddaleniem wniosków skarżący złożyli zażalenia, które
również zostały oddalone przez organ powołujący.

W swojej skardze skarżący podnoszą naruszenie art. 26
załącznika XIII do nowego regulaminu pracowniczego, jak
również art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowni-
czego, zarówno w jego nowym jak i wcześniejszym brzmieniu.

Podnoszą następnie, iż Parlament naruszył również zasady
dobrej administracji, równości traktowania, niedyskryminacji,
zakazu arbitralnego postępowania, ochrony uzasadnionych
oczekiwań, zakazu bezpodstawnego wzbogacenia, jak również
obowiązku staranności.

Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2006 r. — Patak
Dennstedt przeciwko Komisji

(Sprawa F-5/06)

(2006/C 74/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dunja Patak Dennstedt (Londyn, Zjednoczone
Królestwo) [Przedstawiciele: S. Rodrigues, Y. Minatchy, avocats]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 4 paździer-
nika 2005 r. oddalającej zażalenie skarżącej wraz z decyzją
oddalającą wniosek uprzednio przedstawiony przez
skarżącą;

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej kwoty w wyso-
kości 35 000 EUR tytułem odszkodowania;

— pomocniczo, nakazanie wycofania spornych dokumentów
ze sprawozdania z dochodzenia z dnia 18 września 2001
r.;

— w każdym wypadku, obciążenie strony pozwanej kosztami
postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, urzędniczka Komisji korzystająca z renty z tytułu
niezdolności do pracy, wszczęła postępowanie przed Sądem
Pierwszej Instancji dotyczące uchylenia niektórych decyzji
strony pozwanej. W trakcie tego postępowania dowiedziała się
o dotyczących jej dokumentach związanych z wewnętrznymi
procedurami Komisji, w wyniku czego złożyła wniosek o
wycofanie z akt osobowych dokumentów, w których pewien
urzędnik wydaje się wyciągać osobiste wnioski odnośnie do
choroby zawodowej skarżącej oraz o sprawdzenie czy zacho-
wanie niektórych urzędników podczas postępowania dyscypli-
narnego było zgodne z obowiązkami zawartymi w regulaminie
pracowniczym.

W związku z oddaleniem wniosku, skarżąca złożyła zażalenie,
które również zostało oddalone przez organ powołujący.

W swojej skardze skarżąca podnosi przede wszystkim, że
decyzja oddalająca zażalenie narusza obowiązki, które ciążą na
stronie pozwanej wobec urzędników. Wspomniana decyzja
miałaby także naruszać pewne ogólne zasady prawa, takie jak
zasada dobrej administracji oraz obowiązek staranności.
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