
Skarga wniesiona w dniu 7 października 2010 r. — 
Cervelli przeciwko Komisji 

(Sprawa F-98/10) 

(2011/C 13/83) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Francesca Cervelli (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci J. R. García-Gallardo Gil-Fournier i M. Arias 
Díaz) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji odmawiającej 
przyznania skarżącej dodatku zagranicznego 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji z dnia 
30 czerwca 2010 r. 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 5 października 2010 r. — 
Ashbrook i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-99/10) 

(2011/C 13/84) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Michael Ashbrook (Luksemburg, Luksemburg) i 
inni (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese, C. Cortese i 
F. Spitaleri) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej, powtórzo
nych w odcinkach wynagrodzenia skarżących, o ograniczeniu 
indeksacji ich wynagrodzenia, począwszy od lipca 2009 r., do 
podwyżki o 1,85 % w ramach corocznej indeksacji wynagro
dzeń i emerytur urzędników i innych pracowników na 
podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 
z dnia 23 grudnia 2009 r. oraz żądanie odszkodowania 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji wyrażonych na 
odcinkach wypłaty za miesiąc styczeń 2010 r. i 
następne oraz na wcześniejszych odcinkach wypłaty za 

rok 2009, w zakresie, w jakim stosują one stopień inde
ksacji 1,85 % w miejsce 3,7 %; 

— zasądzenie od Komisji zapłaty różnicy pomiędzy kwotami 
wynagrodzenia wypłaconymi na podstawie rozporządzenia 
nr 1296/09 do dnia ogłoszenia wyroku w niniejszej sprawie 
a kwotami, które skarżący powinni otrzymać jeśliby inde
ksacja została prawidłowo obliczona, podwyższonej o 
odsetki za zwłokę według stawki ustalonej przez Europejski 
Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania 
obowiązującej w odnośnym okresie, powiększonej o trzy i 
pół punkty i to od dnia, w którym główne kwoty, których 
domagają się skarżący, były im należne; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 21 października 2010 r. — 
de Pretis Cagnodo i Trampuz przeciwko Komisji 

(Sprawa F-104/10) 

(2011/C 13/85) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Mario Alberto de Pretis Cagnodo i Serena 
Trampuz (Triest, Włochy) (przedstawiciel: adwokat C. Falagiani) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie zwrotu w 100 % 
określonych kosztów medycznych związanych z pobytem w 
klinice małżonki emerytowanego urzędnika. 

Żądania strony skarżącej 

— zakończenie lub tymczasowe przerwanie w oparciu o fumus 
boni juris niniejszej skargi działań wyrządzających poważną 
szkodę majątkową skarżącym; podjęcie działań w przed
miocie braku jasności co do ustalenia zakwestionowanych 
kwot; przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w 
przedmiocie rozpatrywanych kwot oraz tymczasowe zaka
zanie dokonywania z urzędu potrącenia kwot z emerytury 
prof. de Pretisa Cagnodo; 

— po ustaleniu i stwierdzeniu, że S. Trampuz nic nie można 
zarzucić w odniesieniu do ustalenia wysokości i zapłaty 
kwot, o zapłatę których zwróciła się klinika, w której ona 
przebywała; że choroba, która doprowadziła do pobytu w 
klinice i zabiegi chirurgiczne, którym została poddana 
S. Trampuz mają „poważny” charakter oraz że pobyt w
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