
Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia skarżących 
za grudzień 2010 r. oraz odcinków wynagrodzenia za kolejne 
miesiące w zakresie w jakim w odcinkach tych nie skorygowano 
dostosowania wynagrodzeń w oparciu o odrębny współczynnik 
korygujący dla miejsca, w którym wykonują oni pracę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia 
skarżących za grudzień 2010 r. oraz odcinków wynagro
dzenia za kolejne miesiące; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. — ZZ i 
in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-111/11) 

(2012/C 6/50) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia skarżących 
za luty 2011 r. oraz odcinków wynagrodzenia za kolejne 
miesiące, w których na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 
nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zastosowano nowy 
współczynnik korygujący dla miasta Varese. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących sporządzenia 
odcinków wynagrodzenia skarżących w oparciu o współ
czynnik korygujący dla miasta Varese, który określony 
został w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 
20 grudnia 2010 r. wywołującego skutki prawne od dnia 1 
lipca 2010 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 12 lipca 2011 r. o oddaleniu zażaleń skarżących w 
przedmiocie współczynnika korygującego stosowanego dla 
miasta Varese; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-112/11) 

(2012/C 6/51) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Mourato) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia skarżącego 
za luty 2011 r. oraz rozliczeń za kolejne miesiące, stosujących 
nowy współczynnik korygujący dla miasta Varese zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 
2010 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia za luty 
2011 r. oraz rozliczeń za kolejne miesiące w zakresie, w 
jakim zastosowano w nich współczynnik korygujący 92,3 
na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 1239/2010 z 
dnia 20 grudnia 2010 r., przy utrzymaniu skutków tych 
rozliczeń do chwili wydania nowych, stosujących prawid 
łowy współczynnik korygujący; 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie negatywnego rozpatrzenia 
złożonego przez skarżącego zażalenia 328/11 w zakresie, w 
jakim odmówiono skarżącemu miedzy innymi dostępu do 
szczegółowych danych statystycznych dla parytetów ekono
micznych pomiędzy Brukselą a Varese dla kilku elementar
nych pozycji, w tym elektryczności, gazu, stałej i płynnej 
energii cieplnej oraz zdrowia i mieszkania; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 26 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-114/11) 

(2012/C 6/52) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Salerno) 

Strona pozwana: Parlament Europejski
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Przedmiot i opis sporu 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu uznającej 
określone formy pomocy finansowej państwa członkowskiego 
dla studentów za świadczenia tego samego charakteru co świad
czenia rodzinne i potrącającej te formy pomocy z dodatku 
edukacyjnego otrzymywanego przez skarżącego, jak również 
stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie potrącenia niena
leżnie pobranych kwot. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności dwóch decyzji wynikających z 
rozliczenia wynagrodzenia skarżącego za marzec 2011 r., 
które są dla niego niekorzystne, czyli po pierwsze, decyzji 
w sprawie potrącenia kwot pomocy finansowej wypłacanej 
przez luksemburskie Centrum Dokumentacji i Informacji o 
Szkolnictwie Wyższym od dodatku edukacyjnego pobiera
nego przez skarżącego, a po drugie, stwierdzenie nieważ
ności decyzji w sprawie potrącenia nienależnie pobranych 
kwot w zakresie dodatku edukacyjnego pobieranego od 
października 2010 r. do lutego 2011 r.; 

— zasądzenie od Parlamentu zapłaty zaległego wynagrodzenia 
stąd wynikającego wraz z odpowiadającymi mu odsetkami 
za zwłokę, począwszy od dnia, w którym stało się należne, 
w stosunku ustalonym przez Europejski Bank Centralny dla 
głównych operacji refinansowania obowiązujących podczas 
okresu odniesienia, powiększonym o dwa punkty; 

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 27 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-115/11) 

(2012/C 6/53) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat N. Thieltgen) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji prezesa EBI powołującej 
innego kandydata, a nie skarżącą na stanowisko kierownika 
wydziału w ramach EBI oraz wniosek o odszkodowanie i zadoś 
ćuczynienie. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji prezesa EBI niepowołującej 
skarżącej na stanowisko kierownika wydziału ds. taryfikacji i 
polityki ryzyka w ramach departamentu ryzyka kredytowego 
dyrekcji generalnej ds. zarządzania ryzykiem i nieprzy
znającej jej stanowiska kierownika wydziału ds. taryfikacji 
i polityki ryzyka w ramach departamentu ryzyka kredyto
wego dyrekcji generalnej ds. zarządzania ryzykiem; 

— nakazanie EBI podjęcia działań niezbędnych do wprowa
dzenia prawidłowej procedury mającej na celu obsadzenie 
omawianego stanowiska; 

— stwierdzenie odpowiedzialności EBI względem skarżącej w 
zakresie niezgodnej z prawem decyzji powołującej innego 
kandydata na sporne stanowisko; 

— zasądzenie od EBI na rzecz skarżącej odszkodowania i 
zadośćuczynienia, powiększonych o odsetki: 

— w zakresie krzywdy: 50 000 EUR; 

— w zakresie szkody w związku z utratą wynagrodzenia: 
436 100 EUR, 

— obciążenie EBI kosztami postępowania.
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