
Skarga wniesiona w dniu 28 września 2009 r. — 
Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa F-81/09) 

(2009/C 312/72) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o częściowym odda
leniu wniosku skarżącego mającego na celu doprowadzenie do 
stwierdzenia nieważności decyzji Komisji dotyczącej ustalenia 
odsetek za zwłokę należnych w związku z dodatkiem inwa
lidzkim przyznanym mu w okresie od czerwca 2005 r. do 
kwietnia 2008 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji, niezależnie od tego jaką 
miała formę, którą to decyzją strona pozwana dokonała 
częściowego oddalenia wniosku z dnia 8 września 2008 
r., czyli stwierdzenie nieważności decyzji, niezależnie od 
tego jaką miała formę, w której Komisja dokonała ustalenia 
i przyznania skarżącemu odsetek za zwlokę należnych mu 
w związku z każdą z części miesięcznych kwot dodatku 
inwalidzkiego przyznanych mu w okresie od czerwca 
2005 r. do kwietnia 2008 r. i które zostały wpłacone na 
jego rzecz w ramach jednej czynności w dniu 29 maja 2009 
r., przy czym 28 maja 2008 r. był datą ustalenia wartości 
świadczenia a nie koniec każdego miesiąca w ramach tego 
okresu a wysokość tej wpłaty jest niższa niż ta, która zosta 
łaby ustalona i przyznana na podstawie kryteriów zawartych 
we wniosku z dnia 8 września 2008 r., to znaczy: a) 
uznania 29 maja 2008 r. za dies ad quem; b) uznania 
pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w 
którym każda z części wspomnianych miesięcznych kwot 
powinna była zostać przyznana skarżącemu za dies a quo; 
c) zastosowanie stopy odsetek, która wynosiłaby 10 % z 
coroczną kapitalizacją; 

— stwierdzenie nieważności pisma z dnia 16 grudnia 2008 r., 
w części w jakiej jest ono dla skarżącego niekorzystne, czyli 
w części, w której Komisja częściowo oddaliła wniosek z 
dnia 8 września 2008 r. oraz ustaliła i przyznała odsetki w 
kwocie niższej niż ta, która zostałaby ustalona i przyznana 
w razie zastosowania kryteriów zawartych we wniosku z 
dnia 8 września 2008 r.; 

— nakazanie pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego różnicy 
między odsetkami podlegającymi ustaleniu na podstawie 

kryteriów zawartych we wniosku z dnia 8 września 2008 
r. i tymi, które zostały faktycznie przyznane, ewentualnie i 
w razie konieczności niezastosowanie na podstawie art. 241 
(dawniej art. 184) WE do niniejszego sporu tych części 
rozporządzenia finansowego, które stosują się do ogólnego 
budżetu Wspólnot Europejskich w kwestiach ustalania 
wysokości stopy odsetek podlegających z tytułu długu WE 
zapłacie na rzecz tych, do których stosuje się regulamin 
pracowniczy a także w kwestiach kapitalizacji odsetek; 

— nakazanie pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego odsetek w 
wysokości 10 % rocznie z coroczną kapitalizacją, za okres 
od 29 maja 2008 r. do chwili faktycznej zapłaty, w związku 
z różnicą w wysokości odsetek, powiększonych o kwotę 1 
EUR, ewentualnie i w razie potrzeby niezastosowanie na 
podstawie art. 241 (dawniej art. 184) WE do niniejszego 
sporu tych części rozporządzenia finansowego, które stosują 
się do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich w kwes
tiach ustalania wysokości stopy odsetek podlegających z 
tytułu długu WE zapłacie na rzecz tych, do których stosuje 
się regulamin pracowniczy a także w kwestiach kapitalizacji 
odsetek; 

— obciążenie Komisji wszelkimi kosztami postępowania w 
przedmiocie niniejszej skargi; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji, nieza
leżnie od tego jaką miała formę, którą odrzucone zostało 
zażalenie z dnia 18 lutego 2009 r. a także pisma z dnia 29 
maja 2009 r. 

Skarga wniesiona w dniu 16 października 2009 r. — Larue 
i Seigneur przeciwko Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu 

(Sprawa F-84/09) 

(2009/C 312/73) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Emmanuel Larue i Olivier Seigneur (Frankfurt 
nad Menem, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności informacji o wynagrodzeniu za 
styczeń 2009 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności informacji o wynagrodzeniu za 
styczeń 2009 r.
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— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddalają
cych wnioski o ponowne rozpoznanie sprawy i zażalenia 
złożone przez skarżących, decyzji odpowiednio z dnia 20 
kwietnia 2009 r. i z dnia 6 sierpnia 2009 r. 

— w ramach środków organizacji postępowania wezwanie 
pozwanej do okazania akt administracyjnych, a przynaj
mniej dokumentów, pochodzących z DG-H i przedłożonych 
zarządowi, dotyczących ogólnej waloryzacji wynagrodzeń 
(GSA) za 2009 r., projektu zarządu w sprawie GSA za 
2009 r., dokumentów pochodzących z DG-H przedłożo
nych radzie prezesów dotyczących GSA za 2009 r., decyzji 
rady prezesów w sprawie GSA za 2009 r.; 

— zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za wyrzą
dzoną skarżącym szkodę w wysokości 5 000 EUR dla 
każdego ze skarżących ze względu na utratę siły nabywczej 
od dnia 1 stycznia 2009 r., z tytułu zaległych wynagrodzeń 
w wysokości podwyżki wynagrodzeń skarżących o 1,5 % od 
dnia 1 stycznia 2009 r. i z tytułu odsetek od kwoty zaleg 
łych wynagrodzeń od odpowiedniego dnia ich wymagal
ności do dnia ich zapłaty. Ta stopa odsetek powinna zostać 
obliczona na podstawie stopy ustalonej przez Europejski 
Bank Centralny dla głównych operacji refinansowych, stoso
wanej w okresie właściwym dla wydarzeń będących 
podstawą sporu, powiększonej o dwa punkty. 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 19 października 2009 r. — Rossi 
Ferreras przeciwko Komisji 

(Sprawa F-85/09) 

(2009/C 312/74) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Francisco Rossi Ferreras (Luksemburg, Luksem
burg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Wniosek o stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu 
kariery zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. 
do dnia 31 grudnia 2002 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery 
zawodowej skarżącego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do 
dnia 31 grudnia 2002 r.; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania. 

Skarga wniesiona w dniu 26 październik a 2009 r. — 
Gagalis przeciwko Radzie 

(Sprawa F-89/09) 

(2009/C 312/75) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgia) (przedstawi
ciel: adwokat N. Lhoëst) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Skarga mająca na celu stwierdzenie nieważności decyzji strony 
pozwanej odmawiającej skarżącemu zwrotu wszystkich kosztów 
związanych z kuracją termalną do wysokości 75 % na 
podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 9 
grudnia 2008 r., podanej do wiadomości skarżącego w dniu 
22 grudnia 2008 r. i odmawiającej mu zwrotu wszystkich 
kosztów związanych z kuracją termalną do wysokości 75 % 
na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 lipca 2009 r., 
podanej do wiadomości skarżącego w dniu 17 lipca 2009 r. 
i oddalającej zażalenie skarżącego co do zwrotu wszystkich 
kosztów związanych z kuracją termalną do wysokości 75 % 
na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego; 

— zasądzenie od Rady na rzecz skarżącego kwoty uzupełnia
jącej w wysokości 1 551,38 EUR, powiększonej o odsetki za 
zwłokę; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.
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