
Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji EBI w 
sprawie zmiany warunków wykonywania obowiązków przez 
skarżącą jak i zmiany charakteru tych obowiązków oraz żądanie 
odszkodowania. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji EBI w 
sprawie zmiany warunków wykonywania obowiązków 
przez skarżącą jak i zmiany charakteru tych obowiązków; 

— nakazanie EBI przeniesienia skarżącej na stanowisko zgodne 
z jej zaszeregowaniem; 

— stwierdzenie istnienia niezgodnego z prawem zachowania, 
jakie można przypisać EBI; 

— ustalenie odpowiedzialności EBI w stosunku do skarżącej w 
świetle niezgodnej z prawem decyzji oraz niezgodnego z 
prawem zachowania, jakie można przypisać EBI; 

— zasądzenie od EBI odszkodowania i zadośćuczynienia 
tytułem naprawienia krzywdy i szkody skarżącej, 
wynikających z niezgodnej z prawem decyzji oraz niezgod
nego z prawem zachowania, jakie można przypisać 
Bankowi, które to odszkodowanie i zadośćuczynienie 
winny zostać powiększone o odsetki za zwłokę; 

— w odniesieniu do niezgodnej z prawem decyzji: 

— w zakresie krzywdy: 20 000 EUR; 

— w zakresie szkody związanej z utratą wynagrodzenia: 
113 100 EUR; 

— w odniesieniu do niezgodnego z prawem zachowania, 
jakie można przypisać EBI: 

— w zakresie naruszenia przez EBI obowiązku staran
ności i ochrony: 119 100 EUR; 

— w zakresie naruszenia art. 42 regulaminu pracow
niczego: 10 000 EUR; 

— obciążenie EBI kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 3 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-97/11) 

(2011/C 347/89) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade 
i G. Leblanc) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu w sprawie daty 
wejścia w życie zmiany stanu cywilnego, jaką należy uwzględnić 
do uchylenia dodatku na gospodarstwo domowe, wskutek 
wyroku sądu cywilnego orzekającego rozwód skarżącego. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 4 lipca 2011 r. oddalającej częściowo zażalenie 
skarżącego; 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 21 stycznia 2011 r., doręczonej za pomocą programu 
zarządzania administracyjnego Streamline, w sprawie usta
lenia, że datą wejścia w życie zmiany stanu cywilnego 
skarżącego jest data ogłoszenia wyroku orzekającego 
rozwód; 

— wskazanie organowi powołującemu skutków, jakie niesie z 
sobą stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji, a w 
szczególności daty, jaką należy uwzględnić do wejścia w 
życie wyroku orzekającego rozwód pomiędzy skarżącym a 
jego byłą żoną, czyli daty wpisania wyroku do rejestru, co 
miało miejsce w dniu 26 kwietnia 2011 r.; 

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 3 października 2011 r. — ZZ i 
in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-98/11) 

(2011/C 347/90) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i inni (przedstawiciele: adwokaci F. Moyse i 
A. Salerno) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o uznaniu niektórych 
rodzajów pomocy finansowej udzielanych przez państwo człon
kowskie studentom studiów wyższych za dodatki podobnego 
rodzaju co dodatki rodzinne i odliczeniu kwoty tych rodzajów 
pomocy finansowej od kwoty dodatku edukacyjnego przyzna
nego urzędnikom będącym rodzicami tych studentów oraz 
stwierdzenie nieważności decyzji o przystąpieniu do odzyskania 
nienależnie wypłaconych kwot
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Żądania strony skarżącej 

— W odniesieniu do dziewięciu pierwszych skarżących — 
stwierdzenie nieważności, po pierwsze, decyzji o odliczeniu 
od przewidzianych w regulaminie pracowniczym dodatków 
edukacyjnych dla dzieci kwot stypendiów, przyznawanych 
na odbycie studiów wyższych tym dzieciom przez Centre de 
Documentation et d'Information sur l'Enseignement Supé
rieur du Grand-Duché du Luxembourg (Centrum Dokumen
tacji i Szkolnictwa Wyższego Wielkiego Księstwa Luksem
burg, CEDIES) oraz, po drugie stwierdzenie nieważności 
decyzji, których adresatami jest każdy z tych skarżących o 
przystąpieniu do odzyskania nienależnie wypłaconych kwot 
odpowiadających jakoby nienależnym kwotom wcześniej 
uzyskanych dodatków edukacyjnych; 

— w odniesieniu do ostatniego skarżącego — stwierdzenie 
nieważności decyzji, w której zażądano od niego informacji, 

czy jego dziecko otrzymuje stypendium od CEDIES i w 
której zawieszono, tymczasowo, dodatek edukacyjny na 
rzecz tego dziecka począwszy od dnia 1 grudnia 2011 r., 
wyłącznie w zakresie, w jakim decyzja ta dotyczy zawie
szenia wypłaty dodatku; 

— (w odniesieniu do wszystkich skarżących) wypłata zaległych 
z tego tytułu kwot wynagrodzenia, wraz z odpowiadającymi 
im odsetkami za zwłokę, naliczonymi, począwszy od daty 
wymagalności należnych zaległości, według stawki ustalonej 
na podstawie znajdujących zastosowanie w tym okresie stóp 
procentowych ustanowionych przez Europejski Bank 
Centralny dla podstawowych operacji refinansowania, 
podwyższonej o dwa punkty; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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