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Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2009 r. — Schopphoven 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-48/09) 

(2009/C 205/88) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Niemcy) 
(przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o nieumieszczeniu 
skarżącego na liście rezerwowej konkursu ogólnego EPSO/ 
AD/117/08. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu 
Doboru Kadr (EPSO) o nieumieszczeniu nazwiska skarżą
cego na liście rezerwowej konkursu EPSO/AD/117/08 i w 
razie potrzeby decyzji EPSO odrzucających, złożone przez 
skarżącego wnioski o ponowne dokonanie oceny; 

— stwierdzenie nieważności listy rezerwowej konkursu EPSO/ 
AD/117/08; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania. 

Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2009 r. — Petrilli 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-51/09) 

(2009/C 205/89) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Alessandro Petrilli (Grottammare, Włochy) 
(przedstawiciele: J.-L. Lodomez i J. Lodomez, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego doty
czącej ustalenia głównego miejsca zamieszkania skarżącego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 19 lutego 2009 r., 
w której organ powołujący odmówił uznania Włoch za 
główne miejsce zamieszkania skarżącego; 

— zasądzenie od Komisji odsetek za okres od dnia 1 lipca 
2007 r. od kwot należnych z tytułu zastosowania ze skut
kiem wstecznym współczynnika korygującego dla Włoch do 
emerytury skarżącego, dodatku na ponowne zagospodaro
wanie i podwójnego dodatku rodzinnego w oparciu o 
podwyższone o 2 punkty stopy procentowe, ustalone 
przez EBC dla głównych operacji refinansowania dla odnoś
nego okresu; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania. 

Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2009 r. — Marcuccio 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-56/09) 

(2009/C 205/90) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: G. Cipressa, avvocato) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o oddaleniu wniosku 
skarżącego mającego na celu z jednej strony uzyskanie napra
wienia szkody poniesionej w związku z wejściem członków 
personelu Komisji do jego mieszkania służbowego w Luandzie 
w dniu 8 kwietnia 2002 r. i z drugiej strony wydanie kopii 
zdjęć wykonanych przy tej okazji oraz zniszczenie wszelkich 
dokumentów dotyczących tego zdarzenia. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieistnienia ex lege, ewentualnie nieważności 
decyzji o oddaleniu wniosku z dnia 24 kwietnia 2008 r.;
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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; 

— 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; 

— 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 

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. 

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 

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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