
Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji dotyczących napra
wienia szkody poniesionej przez skarżącą z powodu nieprawid 
łowego wyliczenia dodatku ze względu na warunki życia 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 25 stycznia 
2013 r., którą skarżąca otrzymała w dniu 28 stycznia 2013 
r., częściowo uchylającej decyzję PMO.1. z dnia 30 marca 
2012 r. w zakresie, w jakim decyzja ta ogranicza wniosek 
skarżącej o naprawę szkody poniesionej przez nią z 
powodu nieprawidłowego wyliczenia przysługującego jej 
od 22 września 2002 r. dodatku ze względu na warunki 
życia do dnia 1 marca 2007 r. oraz w jakim dokonując 
wyliczenia tego dodatku wzięto pod uwagę rentę sierocą, 
wypłacaną córce skarżącej pomiędzy dniem 1 marca 2007 
r. a dniem 31 sierpnia 2008 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 4 lutego 
2013 r., którą skarżąca otrzymała w dniu 5 lutego 2013 
r., oraz rozliczenia wynagrodzenia za miesiąc luty 2013 r, w 
zakresie w jakim odnosi się ono do [kodu korekty RRV] 
dotyczącego ww. szkody do dnia 1 marca 2007 r., utrzy
mując jednocześnie w mocy skutki tego rozliczenia do 
momentu przyjęcia nowego rozliczenia, dokonującego 
prawidłowego zastosowania art. 10 regulaminu pracow
niczego z dnia 31 grudnia 2011 r., do dnia 22 września 
2002 r.; 

— zasądzenie od Komisji dodatkowej kwoty, której wysokość 
zostaje tymczasowo określona jako 11 000 EUR, tytułem 
naprawienia szkody poniesionej przez skarżącą pomiędzy 
dniem 22 września 2002 r. a dniem 31 sierpnia 2008 r. 
w związku z dodatkiem na warunki życia, jak również zasą
dzenie zapłaty odsetek od całości szkody, poniesionej przez 
nią pomiędzy dniem 22 września 2002 r. a dniem 
31 grudnia 2011 r., obliczonych według stopy odsetek 
stosowanej przez Europejski Bank Centralny dla głównych 
operacji refinansowania, obowiązującej w odnośnym okre
sie, podwyższonej o trzy punkty — za okres od dnia wyma
galności transz rzeczonego dodatku do dnia jego rzeczy
wistej wypłaty; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2013 r. — ZZ i in. 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-45/13) 

(2013/C 207/108) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności zawartych w rozliczeniach wynagro
dzenia decyzji o zastosowaniu ogólnej decyzji Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego w sprawie ustalenia awansu płacowego 
z ograniczeniem do 2,3 % dla całego personelu oraz decyzji 
określającej siatkę osiągnięć wiążącą się z utratą od 1 do 3 % 
wynagrodzenia oraz zasądzenie od tej instytucji 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 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia awansu płaco
wego z ograniczeniem do 2,3 % oraz decyzji Komitetu 
Zarządzającego EBI z dnia 29 stycznia 2013 r. określającej 
siatkę osiągnięć powodującą utratę od 1 do 3 % wynagro
dzenia, które to decyzje zdaniem skarżących znajdują się w 
rozliczeniach wynagrodzenia z kwietnia 2013 r., oraz 
stwierdzenie nieważności w tym samym zakresie wszystkich 
decyzji zawartych w kolejnych rozliczeniach tego wynagro
dzenia oraz w razie potrzeby stwierdzenie nieważności noty 
informacyjnej, którą strona pozwana przesłała skarżącym w 
dniu 5 lutego 2013 r.; 

— zasądzenie od pozwanej zapłaty kwoty wynikającej z 
różnicy w wynagrodzeniu wypłacanym na podstawie wska
zanych powyżej decyzji Rady Dyrektorów EBI z dnia 
18 grudnia 2012 r. i Komitetu Zarządzającego EBI z dnia 
29 stycznia 2013 r. w stosunku do stosowania siatki osiąg
nięć „4-3-2-1-0” i siatki „żółtej” „5-4-3-1-0” lub, pomocni
czo, dla skarżących, którzy uzyskali ocenę A, w stosunku do 
stosowania siatki osiągnięć „3-2-1-0-0 i”, dla skarżących, do 
których stosuje się siatkę „żółtą”, w stosunku do siatki żółtej 
„4-3-2-0-1”; tę różnicę w wynagrodzeniu należy podwyż
szyć o odsetki za zwłokę począwszy od dnia 12 kwietnia 
2013 r. i, następnie, od 12 każdego miesiąca a do chwili 
całkowitej zapłaty. Wysokość odsetek podlega ustaleniu 
zgodnie ze stopą EBC podwyższoną o 3 pkt; 

— zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za szkodę 
poniesioną w związku z utratą siły nabywczej, której wyso
kość szacuje się ex aequo et bono i tymczasowo na 1,5 % 
miesięcznego wynagrodzenia każdego ze skarżących; 

— obciążenie EBI kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-46/13) 

(2013/C 207/109) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. 
Blot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska
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Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku o 
zatrudnienie skarżącego w charakterze członka personelu 
kontraktowego w grupie funkcyjnej II złożonego przez DG 
DEVCO oraz żądanie naprawnienia poniesionej szkody. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, jako organu 
upoważnionego do zawierania umów, z dnia 4 października 
2012 r. o niezatrudnieniu skarżącego w charakterze członka 
personelu kontraktowego do zadań pomocniczych w grupie 
funkcyjnej II; 

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji organu 
upoważnionego do zawierania umów z dnia 7 lutego 
2013 r. oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 19 paździer
nika 2012 r.; 

— naprawienie szkody; 

— zasądzenie kwoty ustalonej ex aequo et bono i tymczasowo 
na 50 000 EUR z tytułu doznanej krzywdy; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2013 r. — ZZ 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-47/13) 

(2013/C 207/110) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieumieszczeniu strony 
skarżącej na liście urzędników z grupy funkcyjnej AD propo
nowanych do awansu w 2012 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji sekretariatu generalnego 
Rady z dnia 20 lipca 2012 r. nr 63/12 dotyczącej listy 
urzędników proponowanych do awansu podczas sesji 
2012 r., w której nie widnieje nazwisko strony skarżącej, 
oraz stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego 
z dnia 11 lutego 2011 r.; 

— zasądzenie od strony pozwanej zapłaty odszkodowania oraz 
zadośćuczynienia i odsetek za zwłokę w wysokości 6,75 % 
za wyrządzoną szkodę i krzywdę; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2013 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-48/13) 

(2013/C 207/111) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony 
skarżącej za rok 2011 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony 
skarżącej za rok 2011 w jego ostatecznej wersji zmienionej 
decyzjami organu powołującego z dnia 18 lipca 2012 r. i 
dnia 29 stycznia 2013 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 stycznia 2013 r., 
w której organ powołujący oddalił zażalenie złożone na 
podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-50/13) 

(2013/C 207/112) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci B. Cambier i A. 
Paternostre) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie wniosku o 
dodatkowe odszkodowanie złożonego przez stronę skarżącą na 
podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego w celu 
uzyskania pełnego naprawienia poniesionej szkody i krzywdy 
doznanej w następstwie choroby zawodowej i licznych niepra
widłowości związanych z rozpatrywaniem jej wniosku na 
podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 7 sierpnia 
2012 r. w sprawie złożonego przez stronę skarżącą w dniu 
18 kwietnia 2012 r. na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu 
pracowniczego wniosku o dodatkowe odszkodowanie w 
oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy i mające 
znaczenie artykuły regulaminu pracowniczego;
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