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Skarga wniesiona w dniu 26 stycznia 2009 r. — Soerensen 
Ferraresi przeciwko Komisji 

(Sprawa F-5/09) 

(2009/C 113/93) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Ayo Soerensen Ferraresi (Mediolan, Włochy) 
(przedstawiciel: C. Di Vuolo, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Żądanie naprawienia szkód poniesionych przez skarżącą z 
powodu mobbingu, którego stała się ofiarą i z powodu decyzji 
komisji ds. inwalidztwa w sprawie przeniesienia jej z urzędu na 
emeryturę ze względu na inwalidztwo. 

Żądania strony skarżącej 

— obciążenie Komisji obowiązkiem naprawienia szkody na 
osobie, zadośćuczynienia krzywdzie i naprawienia szkody 
majątkowej poniesionych przez skarżącą; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2009 r. — A 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-12/09) 

(2009/C 113/94) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: A (Port-Vendres, Francja) (przedstawiciel: B. 
Cambier, A. Paternostre, avocats) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze stwierdzenie odpowiedzialności Komisji za uchy
bienia, których dopuszczono się w stosunku do skarżącej w 
ramach postępowania na podstawie art. 73 statutu, oraz stwier
dzenie nieważności szeregu decyzji o odmowie zastosowania w 
stosunku do skarżącej przepisów art. 73 ust. 2 lit. b) statutu, 

powiadomienia go o szeregu dokumentach z jego akt medycz
nych oraz zwrotu pewnych kosztów medycznych. Po drugie 
zasądzenie odszkodowania na rzecz skarżącej. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie odpowiedzialności Komisji za uchybienia, 
których dopuszczono się w stosunku do skarżącej w ramach 
postępowania na podstawie art. 73 statutu oraz wspólnych 
uregulowań „dotyczących pokrycia zagrożenia wypadkami i 
chorobami zawodowymi” funkcjonariuszy Wspólnot Euro
pejskich; 

— stwierdzenie nieważności szeregu decyzji o odmowie zasto
sowania w stosunku do skarżącego przepisów art. 73 ust. 2 
lit. b) statutu, powiadomienia go o szeregu dokumentach z 
jego akt medycznych oraz zwrotu pewnych kosztów 
medycznych; 

— zasądzenie na rzecz skarżącego od Komisji Europejskiej 
odszkodowania przewidzianego w art. 73 ust. 2 lit b) 
statutu w wysokości 1 422 024 EUR, oraz przekazanie 
mu żądanych dokumentów i zwrotu całości poniesionych 
do tej pory kosztów medycznych oraz wskazanie przyczyny 
choroby zawodowej, na którą zachorował; 

— zasądzenie na rzecz skarżącego od Komisji Europejskiej 
odsetek za zwłokę według stawki Europejskiego Banku 
Centralnego, powiększonych o dwa punkty, od kwoty 
odszkodowania z tytułu art. 73 ust. 2 lit. b) statutu, od 
grudnia 2004 r., daty od której choroba zawodowa skarżą
cego powinna była zostać rozpoznana; 

— zasądzenie na rzecz skarżącego od Komisji Europejskiej 
pełnego odszkodowania za poniesioną przezeń szkodę 
wraz z kwotami wskazanymi powyżej, w wysokości 
1 949 689 EUR, która to kwota odpowiada różnicy między 
pełną wysokości poniesionej szkody a odszkodowaniem 
ryczałtowym należnym skarżącemu z tytułu art. 73 ust. 2 
lit b) statutu; 

— zasądzenie na rzecz skarżącego od Komisji Europejskiej 
kwoty 25 000 EUR lub innej uznanej za właściwą przez 
Sąd tytułem zadośćuczynienia za krzywdę moralną ponie
sioną na skutek wielu uchybień i nieprawidłowości, których 
dopuściły się służby Komisji w ramach dotyczącego go 
postępowania medycznego; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania.
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