
Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — Adriaens 
i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-87/10) 

(2011/C 13/78) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Stéphane Adriaens (Evere, Belgia) i inni 
(przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej, powtórzonej w 
odcinkach wynagrodzenia skarżących, o ograniczeniu indeksacji 
ich wynagrodzenia, począwszy od lipca 2009 r., do podwyżki o 
1,85 % w ramach corocznej indeksacji wynagrodzeń i emerytur 
urzędników i innych pracowników na podstawie rozporzą
dzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 
2009 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w 
jakim określa ona stopień indeksacji wynagrodzeń na 
1,85 % na podstawie rozporządzenia nr 1296/2009, podle
gający zastosowaniu począwszy od dnia 1 lipca 2009 r. do 
wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników 
oraz współczynników korygujących mających zastosowanie 
do tychże wynagrodzeń i emerytur; 

— przyznanie skarżącym odsetek za zwłokę, obliczanych 
według stopy odsetek określonej przez Europejski Bank 
Centralny, od całej kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy 
wynagrodzeniami wskazanymi w odcinkach wynagrodzenia 
począwszy od stycznia 2010 r. i tymi dostosowanymi w 
okresie od lipca do grudnia 2009 r. a wynagrodzeniem, 
które powinni byli otrzymać, do dnia w którym nastąpi 
spóźnione dostosowanie tych wynagrodzeń; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 30 września 2010 r. — 
AK przeciwko Komisji 

(Sprawa F-91/10) 

(2011/C 13/79) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AK (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, 
A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek strony 
skarżącej o odszkodowanie z tytułu szkody poniesionej z 
powodu niesporządzenia sprawozdań z przebiegu kariery zawo
dowej i o wszczęcie dochodzenia administracyjnego w celu 
ustalenia okoliczności mobbingu oraz żądanie naprawienia 
poniesionej szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej oddalenia 
wniosku złożonego przez stronę skarżącą w dniu 24 listo
pada 2009 r. mającego na celu odszkodowanie za szkodę 
poniesioną z powodu niesporządzenia sprawozdań z prze
biegu kariery zawodowej za okresy lat 2001–2002, 2004, 
2005 i 2008 oraz wszczęcie dochodzenia administracyjnego 
w celu stwierdzenia okoliczności mobbingu; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącej, po pierwsze, 
kwoty 53 000 EUR za utratę szansy na awans do grupy 
zaszeregowania A5 w ramach postępowania w sprawie 
awansu za 2003 r. poza uregulowaniem jej praw do emery
tury poprzez uiszczenie odpowiednich składek, po drugie, 
kwoty 400 EUR miesięcznie (odpowiadającej 70 % różnicy 
pomiędzy pobieraną przez nią rentą inwalidzką a rentą, 
którą pobierałaby, gdyby została awansowana w 2003 r.) 
i, po trzecie, kwoty 35 000 EUR z tytułu doznanej krzywdy 
wynikającej z utrzymywania jej nieprawidłowej sytuacji 
administracyjnej mimo w szczególności wyroków Sądu z 
dnia 20 kwietnia 2005 r. i z dnia 6 października 2009 r. 
oraz wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
13 grudnia 2007 r.; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 1 października 2010 r. — 
Dricot-Daniele i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-92/10) 

(2011/C 13/80) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigia Dricot-Daniele (Overijse, Belgia) i inni 
(przedstawiciel: adwokat C. Mourato) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprostowania do odcinków wynagro
dzenia skarżących za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz 
odcinków wynagrodzenia sporządzonych po 1 stycznia 2010 r. 
w ramach corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur 
urzędników i innych pracowników na podstawie rozporzą
dzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 
2009 r.
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