
Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-42/12) 

(2012/C 184/54) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności propozycji przeniesienia uprawnień 
emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby w Komisji 
na podstawie wyliczenia uwzględniającego nowe ogólne prze
pisy wykonawcze, które weszły w życie po złożeniu przez 
stronę skarżącą wniosku o przeniesienie. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu zażalenia 
skarżącej z dnia 14 grudnia 2011 r. mającego na celu zasto
sowanie ogólnych przepisów wykonawczych i stóp aktua
rialnych obowiązujących w chwili złożenia wniosku o prze
niesienie uprawnień emerytalnych; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności propozycji PMO 
z dnia 1 sierpnia 2011 r. stosującej wartości aktuarialne 
wynikające z nowych ogólnych przepisów wykonawczych; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

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

(Sprawa F-44/12) 

(2012/C 184/55) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności propozycji przeniesienia uprawnień 
emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby w Komisji 
na podstawie wyliczenia uwzględniającego nowe ogólne prze

pisy wykonawcze, które weszły w życie po złożeniu przez 
skarżących wniosków o przeniesienie. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniesionych 
przez skarżących zażaleń mających na celu zastosowanie 
ogólnych przepisów wykonawczych i stóp aktuarialnych 
obowiązujących w chwili złożenia przez nich wniosków o 
przeniesienie uprawnień emerytalnych; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji dotyczą
cych wyliczenia dodatku do ich uprawnień emerytalnych 
nabytych przed rozpoczęciem służby w Komisji; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-46/12) 

(2012/C 184/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/ 
AST/111/10 o niewpisaniu nazwiska strony skarżącej na listę 
laureatów tego konkursu. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/ 
AST/111/10 o niewpisaniu nazwiska strony skarżącej na 
listę laureatów tego konkursu; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Postanowienie Sądu do Spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 20 kwietnia 2012 r. — Collado przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-15/12) 

(2012/C 184/57) 

Język postępowania: francuski 

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.
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