
Skarga wniesiona w dniu 25 lipca 2012 r. — ZZ 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-78/12) 

(2012/C 295/59) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokat M. Velardo) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady o niewpisaniu skarżącej 
na listę urzędników uprawnionych do ubiegania się o awans za 
rok 2011. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Sekretariatu Generalnego 
Rady z dnia 12 września 2011 r. oraz decyzji organu powo 
łującego z dnia 18 kwietnia 2012 r. o niewpisaniu skarżącej 
na listę urzędników uprawnionych do ubiegania się o 
awans; 

— Zasądzenie od Rady odszkodowania i zadośćuczynienia 
szacowanych wstępnie na 40 000 EUR, których wysokość 
powinna zostać dokładniej określona w toku postępowania, 
wraz z odsetkami wyrównawczymi i za zwłokę w wyso
kości 6,75 %; 

— Obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2012 r. — ZZ 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-81/12) 

(2012/C 295/60) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego 
do grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniach w sprawie 
awansu za lata 2010 i 2011. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 
12 w postępowaniu w sprawie awansu za 2010 r.; 

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 
12 w postępowaniu w sprawie awansu za 2011 r.; 

— W razie potrzeby stwierdzenie decyzji z dnia 18 kwietnia 
2012 r. oddalającej zażalenia na powyższe decyzje o 
nieawansowaniu do grupy zaszeregowania AD 12 w postę
powaniach w sprawie awansu za lata 2010 i 2011; 

— Obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2012 r. — ZZ i in. 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-83/12) 

(2012/C 295/61) 

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 decyzji o zastosowaniu 
w stosunku do skarżących premii zgodnie z nowym systemem 
wyników pracy, w kształcie wynikającym z decyzji Rady Dyrek
torów z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz decyzji Komitetu Zarzą
dzającego z dni 9 listopada 2010 r. i 16 listopada 2011 r., a po 
drugie, zasądzenie od pozwanej wypłaty różnicy w wynagro
dzeniu oraz odszkodowania. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji o zastosowaniu w 
stosunku do skarżących premii zgodnie z nowym systemem 
wyników pracy, w kształcie wynikającym z decyzji Rady 
Dyrektorów z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz decyzji Komi
tetu Zarządzającego z dni 9 listopada 2010 r. i 16 listopada 
2011 r., przy czym decyzja indywidualna o zastosowaniu 
ww. decyzji zawarta jest w rozliczeniu wynagrodzenia z 
kwietnia 2012 r. a do wiadomości zainteresowanych została 
podana najwcześniej dnia 22 kwietnia 2012 r.; 

— w związku z powyższym, 

— zasądzenie od strony pozwanej zapłaty kwoty wynika
jącej z różnicy w wynagrodzeniu wypłaconym na 
podstawie decyzji Rady Dyrektorów z dnia 14 grudnia 
2010 r. oraz decyzji z dni 9 listopada 2010 r. i 16 
listopada 2011 r. w stosunku do wynagrodzenia wypła
canego na podstawie poprzedniego systemu premii; 
powyższą różnicę w wynagrodzeniu należy powiększyć 
o odsetki za zwłokę liczone od dnia 22 kwietnia 2012 r. 
do czasu pełnej spłaty. Wysokość odsetek powinna być 
ustalona na poziomie stawki procentowej EBC powięk
szonej o 3 punkty;
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