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Acțiune introdusă la 14 mai 2010 — Wilk/Comisia

Pe de o parte, anularea deciziei de a încheia procedura inițiată în
temeiul articolului 73 din Statut prin recunoașterea unui grad de
invaliditate permanentă de 64,5 % în favoarea reclamantului și,
pe de altă parte, o cerere având ca obiect repararea prejudiciului
material și moral suferit

(Cauza F-32/10)
(2010/C 179/106)
Limba de procedură: franceza

Concluziile reclamantului
— Anularea deciziei adoptate de AIPN la 27 iulie 2009 de
încheiere a procedurii inițiate conform articolului 73 din
Statut în urma unui accident suferit de reclamant la 8
decembrie 2003;

Părțile

— în măsura în care este necesar, anularea deciziei din 16
februarie 2010 de respingere a reclamației reclamantului;

Pârâtă: Comisia Europeană

— în consecință, realizarea evaluării gradului de invaliditate
permanentă parțială (IPP) în baza reglementării și al
baremului de evaluare în vigoare în ziua accidentului și
până la 1 ianuarie 2006, reluarea examinării cererii
introduse de reclamant în temeiul articolului 73 din Statut
de către o comisie medicală compusă în mod imparțial,
independent și neutru și care să poată lucra rapid, în
deplină independență și fără prejudecăți;

Obiectul și descrierea litigiului

— obligarea pârâtei la plata de dobânzi de întârziere pentru
capitalul datorat în temeiul articolului 73 din Statut, la o
rată de 12 %, pentru o perioadă care să înceapă cel mai
târziu la 8 decembrie 2004 și până la plata completă a
capitalului;
— obligarea pârâtei la plata de despăgubiri, stabilite ex aequo et
bono la 50 000 de euro pentru prejudiciul moral suferit în
urma deciziei adoptate;
— obligarea pârâtei la plata de despăgubiri, stabilite la 15 000
de euro pentru prejudiciul material suferit în urma deciziei
adoptate;
— obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de
judecată.

Reclamant: Christian Wilk (Trier, Germania) (reprezentant: R.
Adam, avocat)

Anularea deciziilor prin care se dispune recuperarea a jumătate
din indemnizația de instalare plătită reclamantului, ca urmare a
divorțului acestuia, precum și o cerere de daune interese
Concluziile reclamantului
— Anularea deciziilor Comisiei din 20 august 2009 și din 8
septembrie 2009 prin care s-a dispus recuperarea pretinselor
sume plătite în plus;
— anularea deciziei Comisiei din 15 februarie 2010 prin care
se confirmă temeinicia acestei recuperări;
— obligarea Comisiei la plata sumei recuperate de aceasta, cu
dobânzile legale începând de la recuperare și până la plată;
— obligarea Comisiei la plata de daune interese pentru că a
cauzat daune grave imaginii și reputației reclamantului;
— în subsidiar, rezervarea pentru reclamant a dreptului de a
cere daune interese suplimentare pentru prejudiciul suferit;
— obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de
judecată.

