
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-58/12) 

(2012/C 295/57) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu 
wniosku skarżącego dotyczącego wykonania przez pozwaną 
wyroku SSP z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie F-41/06 
Marcuccio przeciwko Komisji oraz naprawienie szkody jaką 
miał ponieść skarżący. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji, przyjętej przez Komisję 
lub w każdym razie jej przypisywalnej, o oddaleniu, bez 
względu na to jaką przybrało ono formę i czy ma charakter 
całkowity czy częściowy, żądań przedstawionych we 
wniosku skarżącego z dnia 25 marca 2011 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji, przyjętej przez Komisję 
lub w każdym razie jej przypisywalnej, o oddaleniu, bez 
względu na to jaką przybrało ono formę i czy ma charakter 
całkowity czy częściowy, żądań przedstawionych w zaża
leniu skarżącego z dnia 17 października 2011 r.; 

— w razie potrzeby stwierdzenie, że poprzez zaniechanie, 
przynajmniej częściowe, przyjęcia w rozsądnym terminie 
środków wykonania wyroku Sądu do spraw Służby 
Publicznej z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie F-41/06 
Marcuccio przeciwko Komisji, Komisja zachowała się 
niezgodnie z prawem; 

— zasądzenie od Komisji zapłaty na rzecz skarżącego kwoty 
70000 EUR tytułem naprawienia szkody niesłusznie przez 
niego poniesionej w związku z niezgodnym z prawem 
zaniechaniem przyjęcia przez Komisję środków wykonania 
wyroku z dnia 4 listopada 2008 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 17 lipca 2012 r. — ZZ i in. 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-73/12) 

(2012/C 295/58) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności zawartych w rozlicze
niach wynagrodzenia decyzji o zastosowaniu ogólnej decyzji 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie ustalenia 
awansu płacowego z ograniczeniem do 2,8 % dla całego 
personelu oraz decyzji określającej siatkę osiągnięć wiążącą się 
z utratą 1 % wynagrodzenia, a po drugie, zasądzenie od 
pozwanej wypłaty różnicy w wynagrodzeniu z odsetkami za 
zwłokę oraz odszkodowania. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji o zastosowaniu w 
stosunku do skarżących decyzji Rady Dyrektorów EBI z 
dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia awansu płaco
wego z ograniczeniem do 2,8 % oraz decyzji Komitetu 
Zarządzającego EBI z dnia 14 lutego 2012 r. określającej 
siatkę osiągnięć powodującą utratę 1 % wynagrodzenia, 
które to decyzję zawarte są w rozliczeniach wynagrodzenia 
z kwietnia 2012 r. oraz stwierdzenie nieważności, w tym 
samym zakresie, wszystkich decyzji zawartych w kolejnych 
rozliczeniach wynagrodzenia; 

— Zasądzenie od strony pozwanej zapłaty kwoty wynikającej z 
różnicy w wynagrodzeniu wypłacanym na podstawie ww. 
decyzji Rady Dyrektorów EBI z dnia 13 grudnia 2011 r. i 
decyzji Komitetu Zarządzającego EBI z dnia 14 lutego 
2012 r. w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego na 
podstawie poprzedniego systemu płac; powyższą różnicę 
w wynagrodzeniu należy powiększyć o odsetki za zwłokę 
liczone od dnia 12 kwietnia 2012 r., a następnie naliczane 
12. dnia każdego miesiąca, do czasu pełnej spłaty. Wyso
kość odsetek powinna być ustalona na poziomie stawki 
procentowej EBC powiększonej o 3 punkty; 

— Zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za szkodę 
poniesioną ze względu na utratę siły nabywczej, którą 
szacuje się ex aequo et bono tymczasowo na 1,5 % miesięcz
nego wynagrodzenia poszczególnych skarżących; 

— Obciążenie EBI kosztami postępowania.
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