
Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o wycofaniu wobec skarżą
cego dodatku zagranicznego, który został mu wcześniej przy
znany. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez organ 
upoważniony do zawierania umów (AHCC) w dniu 18 
czerwca 2009 r., na mocy której wycofano wobec skarżą
cego dodatek zagraniczny, który został mu wcześniej przy
znany na podstawie art. 4 załącznika VII do regulaminu 
pracowniczego a także decyzji przyjętej przez AHCC w 
dniu 28 stycznia 2010 r., na mocy której zażalenie złożone 
przez skarżącego w dniu 2 października 2009 r. zostało 
oddalone; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2010 r. — Lorenzo 
przeciwko EKES 

(Sprawa F-29/10) 

(2010/C 179/103) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Guillermo Lorenzo (Bruksela, Belgia) (przedsta
wiciel: adwokat N. Lhoëst) 

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o niezaliczeniu skarżącego do 
urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania AD13 w 
ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2009. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego 
EKES, wydanej i ogłoszonej w dniu 30 czerwca 2009 r., o 
nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście urzędników 
awansowanych do grupy zaszeregowania AD13 w ramach 
postępowania w sprawie awansu za rok 2009; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji organu 
powołującego EKES z dnia 5 lutego 2010 r. oddalającej 
zażalenie złożone przez skarżącego na postawie art. 90 
ust. 2 regulaminu; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2010 r. — de Fays 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-30/10) 

(2010/C 179/104) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Philippe de Fays (Malèves Sainte Marie 
Wastinnes, Belgia) (przedstawiciel: adwokat N. Soldatos) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o odmowie uznania, że 
choroba, na którą cierpi skarżący jest chorobą zawodową. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 8 września 2009 r. i z dnia 12 lutego 2010 r. i 
uznanie, że skarżący jest niezdolny do pracy z powodu 
choroby zawodowej od dnia 15 maja 2005 r.; 

— tytułem żądania pomocniczego, ponowne zwołanie komisji 
lekarskiej składającej się z ekspertów z dziedziny chorób 
popromiennych, której zadaniem byłoby stwierdzenie czy 
w ramach czynności zawodowych skarżący narażony był 
na ryzyko choroby popromiennej; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2010 r. — Guittet 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-31/10) 

(2010/C 179/105) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Christian Guittet (Cannes, Francja) (przedstawi
ciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Komisja Europejska
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