
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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klinice był nieunikniony a jego czas trwania prawidłowy z 
terapeutycznego punktu widzenia stwierdzenie, że skarżący 
nie mają w ogóle obowiązku zwrotu kosztów świadczeń 
opłaconych przez biuro rozliczeń Wspólnej Kasy Ubezpie
czeń w Isprze i w efekcie doprowadzenie do wycofania 
przez Komisję żądania zwrotu kwoty 41 833 EUR lub 
takiej, która zostanie ustalona oraz do wstrzymania potrą
cania z urzędu przez Komisję kwot z emerytury prof. de 
Pretisa Cagnodo: 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 26 października 2010 r. — 
Schätzel przeciwko Komisji 

(Sprawa F-109/10) 

(2011/C 13/86) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Michael Wolfgang Schätzel (Ransbach- 
Baumbach, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat R. Oehmen) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie 
przyznania skarżącemu odprawy. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 
8 kwietnia 2010 r. oraz decyzji z dnia 30 lipca 2010 r. o 
oddaleniu zażalenia nr R/351/10 a także nałożenie na 
Komisję obowiązku zapłaty na rzecz skarżącego odprawy 
za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 
2010 r., której kwota będzie odpowiadała równowartości 
jego praw emerytalnych nabytych przez niego w związku 
z pracą w Komisji; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 29 października 2010 r. — 
Couyoufa przeciwko Komisji 

(Sprawa F-110/10) 

(2011/C 13/87) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Denise Couyoufa (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: 
adwokat S. Pappas) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej oddalającej wniosek 
skarżącej o zwolnienie z obowiązkowej rotacji. 

Żądania strony skarżącej 

— orzeczenie, że decyzja z dnia 31 lipca 2010 r. jest 
niezgodna z prawem; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 26 lutego 2008 r. 
oddalającej wniosek D. Couyoufy; 

— stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej jej zażalenie na 
tę decyzję; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2010 r. — Trentea 
przeciwko FRA 

(Sprawa F-112/10) 

(2011/C 13/88) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Cornelia Trentea (Wiedeń, Austria) (przedstawi
ciele: adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche) 

Strona pozwana: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
(FRA) 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważ
nionego do zawierania umów o nieuwzględnieniu kandydatury 
skarżącej na stanowisko asystentki administracyjnej w dzie
dzinie zamówień publicznych i finansów oraz decyzji o powo 
łaniu na to stanowisko innego kandydata. Po drugie, przyznanie 
odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do 
zawierania umów z dnia 5 czerwca 2010 r. o nieuwzględ
nieniu kandydatury skarżącej na stanowisko, o którym 
mowa w ogłoszeniu nr TAADMIN-AST4-2009 oraz decyzji 
o powołaniu na to stanowisko innego kandydata;
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