
— w razie potrzeby, ustalenie lub stwierdzenie niezgodności z 
prawem każdej z okoliczności, które wywołały wspomniane 
szkody i związku między nimi; 

— nakazanie pozwanej zapłaty skarżącemu, tytułem napra
wienia wspomnianych szkód kwoty 300 000 EUR lub takiej 
wyższej bądź niższej sumy jaką Sąd uzna za prawidłową i 
słuszną; 

— nakazanie Komisji zapłaty skarżącemu w odniesieniu do 
okresu biegnącego od dnia następującego po dniu, w 
którym wniosek z dnia 9 września 2008 r. został doręczony 
Komisji do dnia rzeczywistej zapłaty kwoty 300 000 EUR, 
odsetek od tej kwoty w wysokości 10 % rocznie z coroczną 
kapitalizacją; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich wszystkimi kosz
tami niniejszego postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2009 r. — 
U przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-92/09) 

(2010/C 11/80) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: U (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: 
F. Moyse i A. Salerno, adwokaci) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o zwolnieniu 
strony skarżącej oraz naprawienie poniesionej krzywdy. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 6 lipca 2009 r., którą organ ten postanowił zwolnić 
stronę skarżącą z dniem 1 września 2009 r.; 

— przyznanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ocenioną 
na 15 000 EUR z zastrzeżeniem zmian; 

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo
wania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 listopada 2009 r. — Nikolchov 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-94/09) 

(2010/C 11/81) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Vladimir Nikolchov (Bruksela, Belgia) (przedsta
wiciel: B. Lemal, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 
29 lipca 2009 r. odmawiającej przyznania dodatków dziennych 
skarżącemu w następstwie powołania go na urzędnika w 
okresie próbnym w dniu 16 stycznia 2009 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że niniejsza skarga jest dopuszczalna; 

— stwierdzenie, iż nastąpiło naruszenie załącznika VII regula
minu pracowniczego i art. 10 załącznika VII regulaminu 
pracowniczego oraz decyzji Komisji z dnia 15 kwietnia 
2004 r. w sprawie przyjęcia ogólnych przepisów wykonaw
czych dotyczących stosowania art. 7 ust. 3; 

— w konsekwencji, stwierdzenie nieważności decyzji organu 
powołującego (nr R/9/09) z dnia 29 lipca 2009 r., w której 
odrzucono zażalenie skarżącego mające na celu przyznanie 
mu dodatków dziennych z uwagi na ponowne zatrudnienie 
w zgodzie z art. 10 ust. 2 lit. b) tiret drugie załącznika VII 
regulaminu pracowniczego; 

— nakazanie stronie pozwanej zapłaty skarżącemu dotychczas 
niezapłaconych dodatków dziennych wynoszących 
10 979,43 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 kosztami postępowania.
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