
— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności dorozumianej 
decyzji organu powołującego EKES dotyczącej oddalenia 
zażalenia wniesionego przez skarżącego w dniu 9 września 
2011 r. na postawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracow
niczego; 

— nakazanie EKES zwrotu skarżącemu dodatku zagranicznego 
odebranego ze skutkiem do dnia 1 lipca 2010 r. oraz 
wypłacenia dodatku zagranicznego, który nie był uiszczany 
od dnia 9 czerwca 2011 r., wraz z odsetkami za zwłokę 
naliczonymi według stopy Europejskiego Banku Centralnego 
powiększonej o dwa punkty; 

— obciążenie EKES kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2012 r. — ZZ i in. 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-29/12) 

(2012/C 133/62) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu praw emery
talnych nabytych przed rozpoczęciem służby w Komisji na 
podstawie propozycji urzędu do spraw administrowania i 
rozliczania należności indywidualnych (PMO), w której doko
nano ich ponownego obliczenia. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie niezgodności z prawem art. 9 ogólnych prze
pisów wykonawczych dla art. 11 ust. 2 załącznika VIII 
regulaminu pracowniczego; 

— stwierdzenie nieważności decyzji o wycofaniu oferty prze
niesienia praw emerytalnych skarżących i zastąpieniu jej 
nową ofertą; 

— stwierdzenie nieważności decyzji o zastosowaniu do wnio
sków o przeniesienie praw emerytalnych skarżących para
metrów określonych w ogólnych przepisach wykonawczych 
dla art. 11 ust. 2 załącznika VIII regulaminu pracowniczego 
z dnia 3 marca 2011 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-31/12) 

(2012/C 133/63) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przeniesienia 
uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w 
Komisji na podstawie przeliczonej propozycji PMO. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji uchylającej i zastępującej 
propozycje przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżą
cego w ramach jego wniosku na podstawie art. 11 ust. 2 
załącznika VIII do regulaminu pracowniczego, która zawiera 
nową propozycję wyliczoną na postawie ogólnych prze
pisów wykonawczych przyjętych w dniu 3 marca 2011 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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