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Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-56/12) 

(2012/C 243/58) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci EurAA Anwälte 
für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, na mocy 
której po wygaśnięciu umowy strony skarżącej w okresie jej 
bezrobocia nie wpłacano za nią składek emerytalnych ani do 
niemieckiego systemu ubezpieczenia emerytalnego ani do 
systemu ubezpieczenia emerytalnego Unii Europejskiej oraz 
żądanie objęcia strony skarżącej zakresem systemu emerytal
nego Unii Europejskiej lub przeniesienia jej praw emerytalnych 
do niemieckiego systemu ubezpieczenia emerytalnego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji nr R/813/11 organu 
upoważnionego do zawierania umów w Komisji Europej
skiej z dnia 24 lutego 2012 r.; 

— nakazanie stronie pozwanej objęcia strony skarżącej 
zakresem systemu emerytalnego urzędników i innych 
członków personelu Wspólnot Europejskich za okres od 
dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. i 
wpłacenia odnośnych składek; 

— pomocniczo, nakazanie stronie pozwanej złożenia wniosku 
do niemieckiego systemu ubezpieczenia emerytalnego o 
doubezpieczenie strony skarżącej za okres od dnia 1 
kwietnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r. i następcze 
wpłacenie do tego systemu składek emerytalnych za stronę 
skarżącą w ustawowej wysokości; 

— pomocniczo, stwierdzenie, że strona pozwana ma 
obowiązek od chwili rozpoczęcia pobierania emerytury 
przez stronę skarżącą naprawienia szkody odpowiadającej 
kwocie, o którą emerytura strony skarżącej została zmniej
szona w stosunku do tej, którą pobierałaby ona gdyby w 
okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 sierpnia 
2009 r. składki emerytalne były wpłacane do ustawowego 
systemu ubezpieczenia emerytalnego w ustawowo przewi
dzianej wysokości. 

Skarga wniesiona w dniu 8 czerwca 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-60/12) 

(2012/C 243/59) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat E. Guerrieri Piaceri) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącej 
sześciu punktów awansu w ramach postępowania w sprawie 
awansu za 2011 r., ponowne zbadanie sprawozdania z oceny 
i przyznanie punktów wymaganych w celu awansowania 
skarżącej do grupy zaszeregowania AST 2. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za 
okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. i 
decyzji o przyznaniu skarżącej dwóch punktów awansu za 
ten okres; 

— w konsekwencji stwierdzenia nieważności nakazanie 
pozwanej ponownego zbadania sprawozdania z oceny 
skarżącej i przyznanie skarżącej punktów wymaganych w 
celu awansowania jej do grupy zaszeregowania AST2 z 
mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2011 r.; 

— zasądzenie od pozwanej kwoty oszacowanej ex aequo et 
bono na 20 000 EUR (w tym kosztów postępowania). 

Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2012 — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-65/12) 

(2012/C 243/60) 

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
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Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieprzyznaniu 
skarżącemu dodatku rodzinnego na syna jego małżonki z 
poprzedniego małżeństwa. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji z dnia 
17 sierpnia 2011 r. w sprawie wniosku skarżącego z dnia 

20 lipca 2010 r. o wypłatę na dziecko jego małżonki 
dodatku rodzinnego oraz świadczeń pochodnych i zwrotu 
kosztów corocznej podróży; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddala
jącej zażalenie skarżącego z dnia 13 marca 2012; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.
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