
Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2009 r. — 
Whitehead przeciwko Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu 

(Sprawa F-98/09) 

(2010/C 24/157) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Sarah Whitehead (Frankfurt am Main, Niemcy) 
(przedstawiciel: L. Levi, M. Vandenbussche, adwokaci) 

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny 

Przedmiot i opis sporu 

Skarga na decyzję z dnia 8 stycznia 2009 r., na mocy której 
przyznano skarżącej zwiększenie wynagrodzenia o 2 punkty 
zgodnie z rocznym przeglądem wynagrodzeń i nagród (ASBR) 
za 2008 rok otrzymanym w dniu 15 stycznia 2009 r. oraz na 
informację o wynagrodzeniu z dnia 15 stycznia wynikającą z tej 
decyzji. 

Żądania strony skarżącej 

Skarżąca twierdzi, że do Sądu należy: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku 
Centralnego z dnia 8 stycznia 2009 r. dotyczącej skarżącej 
ASBR 2008 doręczonej jej w dniu 13 lub 14 stycznia 2009 
r. (podczas jej nieobecności); 

— unieważnienie informacji o wynagrodzeniu skarżącej z dnia 
15 stycznia 2009 r. wdrażającej wskazaną decyzję; 

— w konsekwencji nakazanie zapłaty kwoty stanowiącej 
różnicę pomiędzy zaskarżonym ASBR 2008 a ASBR, 
który powinien być przyznany skarżącej na dzień 
15 stycznia 2009 r. aż do całkowitej zapłaty wraz z odset
kami za zwłokę według stopy Europejskiego Banku Central
nego stosowanej do kredytu za okres opóźnienia powięk
szonej o trzy punkty procentowe; 

— w przypadku gdyby zorganizowanie nowej procedury 2008 
ASBR wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami, nakazanie 
przyznania odpowiednika 3 punktów wynagrodzenia celem 
rekompensaty za szkodę majątkową; 

— w każdym razie nakaz zadośćuczynienia za poniesioną 
krzywdę psychiczną ocenioną ex aequo i bono na 
10 000 EUR; 

— obciążenie Europejskiego Banku Centralnego kosztami 
postępowania. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
17 września 2009 r. — Callewaert przeciwko Komisji 

(Sprawa F-28/05) ( 1 ) 

(2010/C 24/158) 

Język postępowania: francuski 

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 193 z 6.8.2005, s. 29 (sprawa wpisana początkowo do 
rejestru Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod 
numerem T-192/05 i przekazana Sądowi do spraw Służby 
Publicznej Unii Europejskiej postanowieniem z dnia 15 grudnia 
2005 r.) 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
30 listopada 2009 r. Moschonaki przeciwko Fondation 
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 

de travail (FEACVT) 

(Sprawa F-10/09) ( 1 ) 

(2010/C 24/159) 

Język postępowania: francuski 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 82 z 4.4.2009, s. 37.
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