
SĄD

Wyrok Sądu z dnia 14 czerwca 2018 r. – Spagnolli i in./Komisja

(Sprawy połączone T-568/16 i T-599/16) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zgon małżonka będącego urzędnikiem — Następcy prawni zmarłego 
urzędnika — Renta rodzinna — Renta sieroca — Zmiana stanowiska przez urzędnika będącego żyjącym 

małżonkiem — Dostosowanie wynagrodzenia — Metoda obliczania renty rodzinnej i sierocej — 
Artykuł 81a regulaminu pracowniczego — Zawiadomienie o zmianie uprawnień rentowych — Akt 

niekorzystny w rozumieniu art. 91 regulaminu pracowniczego — Artykuł 85 regulaminu 
pracowniczego — Zwrot nienależnych kwot — Przesłanki — Roszczenie o odszkodowanie 

i zadośćuczynienie)

(2018/C 259/41)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Alberto Spagnolli (Parma, Włochy), Francesco Spagnolli (Parma), Maria Alice Spagnolli (Parma) i Bianca 
Maria Elena Spagnolli (Parma) (przedstawiciele: adwokaci C. Cortese i B. Cortese)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądania na podstawie art. 270 TFUE, dotyczące: w sprawie T-568/16 – stwierdzenia nieważności zawiadomienia 
zmieniającego nr 3 PMO/04/LM/2015/ARES Urzędu Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) 
w ramach Komisji z dnia 6 lutego 2015 r., zawierającego informacje o przyznanych skarżącym nowych kwotach renty 
rodzinnej i rent sierocych, a w sprawie T-599/16 – po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji PMO sygn. PMO/04/LM/ 
2015/ARES/3406787 z dnia 17 sierpnia 2015 r. o zwrocie kwot nienależnie wypłaconych skarżącym z tytułu renty 
rodzinnej i rent sierocych, a po drugie, uzyskania odszkodowania za poniesioną w ocenie skarżących szkodę i doznaną 
krzywdę.

Sentencja

1) W sprawie T-568/16 skarga zostaje oddalona.

2) W sprawie T-599/16 stwierdza się nieważność decyzji PMO/04/LM/2015/ARES/3406787 Urzędu Administracji i Wypłacania 
Należności Indywidualnych (PMO) w ramach Komisji z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zwrotu kwot nienależnie wypłaconych 
skarżącym z tytułu renty rodzinnej i rent sierocych, a w pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Każda ze stron pokrywa własne koszty w każdej ze spraw.

(1) Dz.U. C 111 z 29.3.2016 (sprawa początkowo zarejestrowana przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod 
sygnaturą F-140/15 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).
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