
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa F-67/11) 

(2011/C 319/62) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu żądania 
skarżącego dotyczącego wykonania przez stronę pozwaną 
wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 9 czerwca 
2010 r. w sprawie F-56/09 i naprawienia szkody, którą 
skarżący miał ponieść. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku z 
dnia 28 lutego 2011 r.; 

— w zakresie w jakim okaże się to niezbędne, stwierdzenie 
nieważności pisma z dnia 24 czerwca 2011 r.; 

— stwierdzenie, że Komisja Europejska niezgodnie z prawem 
zaniechała podjęcia środków wykonawczych w stosunku do 
pkt 2 sentencji wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z 
dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie F-56/09 w szczególności 
w odniesieniu do zniszczenia zdjęć, o których mowa we 
wspomnianym punkcie sentencji oraz przekazania 
skarżącemu informacji o ich zniszczeniu; 

— zasądzenie od Komisji Europejskiej na rzecz skarżącego 
kwoty 2 831 EUR tytułem naprawienia wyrządzonej szkody 
wynikającej z braku przyjęcia środków wykonawczych w 
stosunku do wyroku z dnia 9 czerwca 2010 r. wraz z 
odsetkami od tej kwoty w wysokości 10 % rocznie z 
coroczną kapitalizacją naliczanymi od następnego dnia po 
wniesieniu skargi do dnia, w którym skarżący otrzyma 
wspomnianą kwotę 2 831 EUR; 

— zasądzenie od Komisji Europejskiej na rzecz skarżącego 
kwoty 12 EUR/dzień za każdy kolejny dzień braku przyjęcia 
przez Komisję w okresie od następnego dnia po wniesieniu 
skargi do 180 dnia następującego po dniu 4 marca 2011 r. 
środków wykonawczych w stosunku do wyroku z dnia 9 
czerwca 2010 r. wraz z odsetkami od wspomnianej kwoty 
12 EUR/dzień w wysokości 10 % rocznie z coroczną kapi
talizacją naliczanymi od 181 dnia następującego po dniu 

4 marca 2011 r. do dnia, w którym skarżący otrzyma 
wspomnianą kwotę 12 EUR/dzień; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 15 EUR/ 
dzień za każdy kolejny dzień braku przyjęcia przez Komisję 
w okresie od 181 dnia następującego po dniu 4 marca 
2011 r. do 270 dnia następującego po dniu 4 marca 
2011 r. środków wykonawczych w stosunku do wyroku z 
dnia 9 czerwca 2010 r. wraz z odsetkami od wspomnianej 
kwoty 15 EUR/dzień w wysokości 10 % rocznie z coroczną 
kapitalizacją naliczanymi od 271 dnia następującego po 
dniu 4 marca 2011 r. do dnia, w którym skarżący otrzyma 
wspomnianą kwotę 15 EUR/dzień; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 18 EUR/ 
dzień za każdy kolejny dzień braku przyjęcia przez Komisję 
w okresie od 271 dnia następującego po dniu 4 marca 
2011 r. do 360 dnia następującego po dniu 4 marca 
2011 r. środków wykonawczych w stosunku do wyroku z 
dnia 9 czerwca 2010 r. wraz z odsetkami od wspomnianej 
kwoty 18 EUR/dzień w wysokości 10 % rocznie z coroczną 
kapitalizacją naliczanymi od 361 dnia następującego po 
dniu 4 marca 2011 r. do dnia, w którym skarżący otrzyma 
wspomnianą kwotę 18 EUR/dzień; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 25 EUR/ 
dzień za każdy kolejny dzień braku przyjęcia przez Komisję 
w okresie rozpoczynającym się 360 dnia następującego po 
dniu 4 marca 2011 r. środków wykonawczych w stosunku 
do wyroku z dnia 9 czerwca 2010 r., która będzie wypła
cana skarżącemu okresowo na koniec każdego okresu 360 
dni poczynając od 361 dnia następującego po dniu 4 marca 
2011 r.; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa F-76/11) 

(2011/C 319/63) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat R. Guarino) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącej 
o przyznanie dodatku zagranicznego.
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Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 kwietnia 
2011 r.; 

— w rezultacie stwierdzenie, że skarżąca jest uprawniona do 
dodatku zagranicznego, o którym mowa w art. 4 załącznika 
VII do regulaminu pracowniczego; 

— zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącej omawianego 
dodatku począwszy od dnia 16 sierpnia 2010 r., daty 
podjęcia służby przez skarżącą, wraz z odsetkami nalicza
nymi od miesięcznych kwot, do dnia faktycznej wypłaty; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu 

(Sprawa F-78/11) 

(2011/C 319/64) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. 
Vandenbussche) 

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy ze 
skarżącym z uwagi na postępowanie dyscyplinarne zakończone 
wymierzeniem kary w postaci nagany na piśmie. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji zarządu EBC z dnia 
20 maja 2011 r., doręczonej w dniu 23 maja 2011 r., o 
rozwiązaniu umowy ze skarżącym ze skutkiem od dnia 
31 października 2011 r.; 

— zasądzenie na rzecz skarżącego odszkodowania od dnia 31 
października 2011 r.; 

— zasądzenie na rzecz skarżącego zadośćuczynienia oszacowa
nego na 10 000 EUR; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i 

Kontroli Chorób 

(Sprawa F-80/11) 

(2011/C 319/65) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. 
Louis, E. Marchal i D. Abreu Caldas, adwokaci) 

Strona pozwana: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu ze stroną 
skarżącą umowy o pracę z przyczyn dyscyplinarnych oraz 
wypłata określonej kwoty tytułem odszkodowania i zadośćuczy
nienia za straty materialne i krzywdę, jakich w swym przeko
naniu doznała. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do 
zawierania umów z dnia 11 października 2010 r. o wcześ
niejszym rozwiązaniu ze stroną skarżącą umowy o pracę za 
dwumiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na dzień 
11 grudnia 2010 r.; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania oraz 
zasądzenie od niej na rzecz strony skarżącej kwoty 300 000 
euro tytułem naprawienia szkody i zadośćuczynienia za 
krzywdę.
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