
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Skarga wniesiona w dniu 20 czerwca 2012 r. — ZZ 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-63/12) 

(2012/C 311/21) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Isola) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności pism, w których strona pozwana 
odmawia zwrotu w następstwie wyroku Sądu Unii Europejskiej 
częściowo uchylającego wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej 
kwoty 6000 EUR, którą strona skarżąca zapłaciła stronie 
pozwanej z tytułu zwrotu kosztów postępowania na podstawie 
wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności pism z dnia 4 i 25 maja 2012 r. 
w zakresie w jakim EBI odmówił w nich zwrotu skarżącemu 
kwoty 6000 EUR, którą pobrał tytułem zwrotu kosztów 
postępowania we wcześniejszej sprawie przed Sądem do 
spraw Służby Publicznej; 

— zasadzenie od EBI natychmiastowego zwrotu wspomnianej 
kwoty wraz z odsetkami i kompensacją wahań kursu walut 
w okresie między dokonaniem zapłaty przez stronę skarżącą 
a rzeczywistym zwrotem; 

— zasądzenie od strony pozwanej naprawienia szkody wyrzą
dzonej stronie skarżącej; 

— obciążenie EBI kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2012 r. — ZZ przeciwko 
Komisji 

(Sprawa F-67/12) 

(2012/C 311/22) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżą
cego mającego na celu uzyskanie naprawienia szkody wynikłej z 
faktu, że pozwana przesłała pismo dotyczące ewentualnego 
ponownego podjęcia służby przez skarżącego i udzielające 
odpowiedzi na określone pytania skarżącego adwokatowi, 
który był jego przedstawicielem w wielu sprawach, któremu 
jednak nie udzielił on ogólnego pełnomocnictwa. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu przez Komisję 
wniosku z dnia 20 maja 2011 r., który skarżący przesłał 
organowi powołującemu; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o odda
leniu przez Komisję zażalenia z dnia 1 grudnia 2011 r. na 
decyzję o oddaleniu wniosku z dnia 20 maja 2011 r. w 
drodze uchylenia tej decyzji o oddaleniu i uwzględnienia 
wniosku z dnia 20 maja 2011 r.; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma z dnia 9 
marca 2012 r.; 

— zasądzenie od Komisji naprawienia szkody poniesionej 
przez skarżącego w związku z przesłaniem przez Komisję 
pisma nieoznaczonego datą adwokatowi Giuseppe Cipressie 
poprzez zapłatę na rzecz skarżącego kwoty 10000 EUR lub 
takiej wyższej lub niższej kwoty jaką Sąd uzna za słuszną; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego za okres od dnia 
następującego po dniu, w którym wniosek z dnia 20 maja 
2011 r. został doręczony Komisji do dnia rzeczywistego 
dokonania zapłaty kwoty 10000 EUR odsetek od tej 
kwoty w wysokości 10 % rocznie z coroczną kapitalizacją; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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