
Postanowienie Sądu z dnia 7 lutego 2018 r. – AEIM i Kazenas/Komisja

(Sprawa T-436/16) (1)

(Skarga o odszkodowanie — Przedawnienie — Brak dowodu szkody — Skarga, która oczywiście podlega 
odrzuceniu)

(2018/C 123/28)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: L’application électronique industrielle moderne (AEIM) (Algrange, Francja) i Philippe Kazenas (Luksemburg, 
Luksemburg) (przedstawiciel: B. Wizel, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo S. Delaude i S. Lejeune, następnie S. Delaude, 
pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 268 TFUE żądanie naprawienia szkody, jaką skarżący mieli ponieść wskutek czynów korupcyjnych 
popełnionych przez pracownika Komisji.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) L’Application électronique industrielle moderne (AEIM) i Philippe Kazenas zostają obciążeni kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 371 z 10.10.2016.

Postanowienie Sądu z dnia 1 lutego 2018 r. – Collins/Parlament

(Sprawa T-919/16) (1)

(Przywileje i immunitety — Członek Parlamentu Europejskiego — Decyzja o nieutrzymaniu przywilejów 
i immunitetów — Skarga oczywiście niedopuszczalna — Oczywisty brak właściwości — Skarga prawnie 

oczywiście bezzasadna)

(2018/C 123/29)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Jane Maria Collins (Hotham, Zjednoczone Królestwo) (przedstawiciel: I. Anderson, solicitor)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Alonso de León i M. Dean, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, żądanie na podstawie art. 263 TFUE mające na celu stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu 
Europejskiego z dnia 25 października 2016 r. o nieutrzymaniu przywilejów i immunitetów skarżącej, po drugie, żądanie na 
podstawie art. 268 TFUE mające na celu uzyskanie odszkodowania za rzekomo poniesioną przez nią przy tej okazji szkodę, 
a po trzecie, żądanie, aby Trybunał rozstrzygnął wniosek o utrzymanie przywilejów i immunitetów skarżącej.
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Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Jane Maria Collins pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Parlament Europejski.

(1) Dz.U. C 70 z 6.3.2017.

Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2017 r. – PV/Komisja

(Sprawa T-786/16)

(2018/C 123/30)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: PV (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie, że niniejsza skarga jest dopuszczalna i zasadna;

a w konsekwencji:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji z dnia 31 maja 2016 r. i z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie dokonania 
potrąceń z wynagrodzenia, w odniesieniu do których skarżący złożył odpowiednio zażalenia na podstawie art. 90 ust. 2 
regulaminu pracowniczego w dniu 29 lipca 2016 r. (R/492/16) i w dniu 30 lipca 2016 r. (R/493/16), które zostały 
oddalone w dniu 28 listopada 2016 r.;

— stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji z dnia 15 września 2016 r. i z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie 
dokonania potrąceń z wynagrodzenia i zerowania wynagrodzenia od lipca 2016 r., w odniesieniu do których skarżący 
złożył zażalenie na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego w dniu 19 września 2016 r. (R/496/16), które 
zostało oddalone w dniu 17 stycznia 2017 r.;

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji z dnia 21 września 2016 r. informującej skarżącego o zglobalizowanym 
długu w wysokości 42 704,74 EUR w stosunku do Komisji, w odniesieniu do której złożył on zażalenie na podstawie 
art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego w dniu 8 listopada 2016 r. (R/556/16), które zostało oddalone w dniu 
17 stycznia 2017 r.;

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej noty obciążeniowej nr 32441709991 z dnia 20 lipca 2017 r. na kwotę 
42 704,74 EUR, wymagającej zapłaty spornego długu w wysokości 42 704,74 EUR, w odniesieniu do której zostało 
złożone zażalenie na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego w dniu 31 lipca 2017 r. (R/346/17), które 
zostało oddalone w dniu 29 listopada 2017 r.;

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 26 lipca 2016 r. o wydaleniu ze służby, wydanej przez trójstronny organ 
powołujący, na którą skarżący złożył zażalenie na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego w dniu 
3 października 2016 r. (R/510/16), które zostało oddalone w dniu 2 lutego 2017 r., a także insi stwierdzenie 
nieważności postepowania dyscyplinarnego CMS 13/087 we wszystkich jego aspektach;

— nakazanie naprawienia szkody poniesionej w wyniku mobbingu w DG EMPLOI, DG BUDGET, DG INTERPRETARIAT 
oraz wspólnie przez służby medyczne, PMO i DG HR, gdy pierwsza sytuacja nosząca znamiona mobbingu sięga 
października 2008 r.;
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