
Skarga wniesiona w dniu 2 grudnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-131/11) 

(2012/C 65/42) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia 
uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby 
w Komisji na podstawie propozycji obliczonej przez PMO. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 15 czerwca 2011 r. 
w sprawie uchylenia i zastąpienia propozycji przeniesienia 
uprawnień emerytalnych skarżącego w ramach wniosku na 
podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII regulaminu pracow
niczego, która to decyzja zawiera nową propozycję obli
czoną w oparciu o ogólne przepisy wykonawcze wydane 
w dniu 3 marca 2011 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 5 grudnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-132/11) 

(2012/C 65/43) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji o odda
leniu wniosku skarżącego o po pierwsze, poinformowanie go 
na piśmie o liczbie przysługujących mu w chwili złożenia 
wniosku dni urlopu uzyskanych w latach poprzedzających 
2005 r. i w okresie od 2005 r. do 2010 r. oraz liczbie dni 
urlopu, które uzyska on z końcem 2010 r.; po drugie, wyko
rzystanie tych wszystkich dni urlopu i po trzecie, wskazanie 
ewentualnych przyczyn oddalenia wspomnianych żądań. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez Komisję lub 
w każdym razie jej przypisywalnej, o oddaleniu żądań 
zawartych we wniosku z dnia 25 września 2010 r., przed
stawionym organowi powołującemu; 

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieistnienia ex lege tudzież 
nieważności pisma z dnia 28 lutego 2011 r. o nr referen
cyjnym Ares(2011) 217354, doręczonego skarżącemu nie 
wcześniej niż w dniu 6 kwietnia 2011 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez Komisję o 
oddaleniu, bez względu na to jaką przybrało ono formę, 
żądań skarżącego zawartych w zażaleniu z dnia 25 kwietnia 
2011 r.; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2011 r. — ZZ i ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-134/11) 

(2012/C 65/44) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek o pomoc, 
złożony przez skarżących na podstawie art. 24 regulaminu 
pracowniczego w następstwie cofnięcia propozycji przeniesienia 
uprawnień emerytalnych, zaakceptowanej przez skarżących i po 
upływie rozsądnego terminu dla skorzystania z możliwości ich 
przeniesienia 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 marca 2011 r. 
oddalającej wniosek o pomoc złożony przez skarżących, 
zmierzający do uzyskania przez nich wszystkich informacji 
istotnych dla ewentualnego podjęcia decyzji o przeniesieniu 
ich uprawnień emerytalnych; 

— zasądzenie od Komisji kwoty 500 EUR za każdy miesiąc 
opóźnienia w przekazaniu, w stosownej formie, oferty prze
niesienia uprawnień emerytalnych skarżących i to od dnia, 
w którym urząd do spraw administrowania i rozliczania 
należności indywidualnych (PMO) postanowił cofnąć propo
zycję, zaakceptowaną przez skarżących i kasy emerytalne, 
czy to od dnia 25 stycznia w przypadku pierwszego skarżą
cego i dnia 5 lutego w przypadku drugiego skarżącego, czy 
też, przynajmniej, począwszy od oddalenia, w dniu 9 marca 
2011 r., złożonego przez nich wniosku o pomoc;
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