
Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu uprawnionego do 
zawierania umów, w której stwierdza się, że miejscem pobytu 
skarżącego w chwili rekrutacji był Akwizgran (Niemcy) i ustala 
się, iż okres, za który przysługują dodatki dzienne wynosi 120 
dni. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, iż nastąpiło naruszenie decyzji Komisji z dnia 
15 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia ogólnych prze
pisów wykonawczych dotyczących stosowania art. 7 ust. 3 
załącznika VII regulaminu pracowniczego i art. 10 załącz
nika VII regulaminu pracowniczego, 

— w konsekwencji, stwierdzenie nieważności decyzji organu 
uprawnionego do zawierania umów nr R/9/09 z dnia 21 
kwietnia 2009 r., w której odrzucono zażalenie skarżącego 
mające na celu stwierdzenie, że miejscem jego pobytu w 
chwili rekrutacji była Bułgaria i ustalenia okresu, za który 
przysługują dodatki dzienne w zgodzie z art. 10 ust. 2 lit. b) 
tiret trzecie załącznika VII regulaminu pracowniczego, 

— nakazanie stronie pozwanej zapłaty skarżącemu dotychczas 
niezapłaconych dodatków dziennych wynoszących 
6 942,32 EUR lub innej kwoty podlegającej ustaleniu 
przez Sąd wraz z odsetkami za zwłokę za okres od dnia 
złożenia zażalenia do dnia dokonania zapłaty, 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania. 

Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2009 r. — Caminiti 
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Przedmiot i opis sporu 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o 
zaszeregowaniu skarżącego do kategorii służbowej AST9, 
stopień 4, z którą wiąże się mnożnik 1 i co za tym idzie 
przywrócenie skarżącego do kategorii służbowej AST9, stopień 
2 wraz z utrzymaniem w mocy mnożnika 1,071151. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji o zaszeregowaniu skarżą
cego do kategorii służbowej AST9, stopień 4, z którą wiąże 
się mnożnik 1, zawartej w informacji o wynagrodzeniu 
skarżącego za marzec 2009 r., 

— w konsekwencji, przywrócenie skarżącego do kategorii służ
bowej AST9, stopień 2 z utrzymaniem w mocy mnożnika 
1,071151 ze skutkiem od dnia 1 marca 2009 r., 

— dokonanie całkowitego odtworzenia kariery skarżącego ze 
skutkiem wstecznym od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 
dokonania modyfikacji jego zaszeregowania do kategorii i 
stopnia we wskazany sposób (włącznie z ustaleniem jego 
doświadczenia zawodowego w tak zmodyfikowanym zasze
regowaniu i określeniem jego praw do przejścia do następ
nego stopnia a także praw emerytalnych) wraz z odsetkami 
za zwłokę ustalonymi w oparciu o podwyższone o 2 
punkty stawki określone przez Europejski Bank Centralny 
dla podstawowych operacji refinansowania, stosujące się w 
okresie mającym znaczenie dla sprawy, w odniesieniu do 
całości kwot odpowiadających różnicy w wynagrodzeniu 
związanym z zaszeregowaniem w decyzji dokonującej 
zaszeregowania i zaszeregowaniem, do którego miałby 
prawo za okres biegnący do chwili wydania decyzji doko
nującej jego prawidłowego zaszeregowania. Ewentualnie, 
przyznanie skarżącemu punktów awansu odpowiadających 
przekształceniu mnożnika w czynnik związany z czasem, 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania.
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