
2) Alma Yael Cristina pokryje swoje własne koszty oraz koszty ponie
sione przez Komisję Europejską 

( 1 ) Dz.U. C 340 z 19.11.11 s. 41 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 12 lipca 2012 r. — Conticchio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-22/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Wyli
czenie uprawnień emerytalnych — Stopień służbowy — 

Zarzut niezgodności z prawem — Dopuszczalność) 

(2012/C 287/75) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Rosella Conticchio (Rzym, Włochy) (przedstawi
ciele: adwokaci R. Giuffrida i A. Tortora) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
D. Martin, pełnomocnicy oraz adwokat A. Dal Ferro) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek strony skarżącej o stwierdzenie nieważności decyzji w 
sprawie przyznania i rozliczenia jej uprawnień emerytalnych. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga R. Conticchio zostaje w części odrzucona jako oczywiście 
niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście bezpod
stawna. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 139 z 7.5.2011, s. 31. 

Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2012 r. — ZZ i ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-75/12) 

(2012/C 287/76) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących obliczenia dodat
kowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury 
w odniesieniu do uprawnień emerytalnych uzyskanych przed 
rozpoczęciem służby w Komisji Europejskiej i w razie potrzeby 
decyzji o oddaleniu zażaleń wniesionych przez skarżących. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących obliczenia 
dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do 
emerytury w odniesieniu do uprawnień emerytalnych uzys
kanych przed rozpoczęciem służby w Komisji Europejskiej; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o odda
leniu wniesionych przez skarżących zażaleń mających na 
celu zastosowanie ogólnych przepisów wykonawczych i 
stóp aktuarialnych obowiązujących w chwili złożenia 
przez nich wniosków o przeniesienie uprawnień emerytal
nych; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-76/12) 

(2012/C 287/77) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. 
Blot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o przekształceniu 
punktów za osiągnięcia uzyskanych w innej instytucji oraz 
obwieszczenia administracyjnego zawierającego publikację listy 
urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie 
awansu za 2011 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 
13 października 2011 r. o przekształceniu punktów za 
osiągnięcia uzyskanych przez stronę skarżącą w innej insty
tucji łącznie z obwieszczeniem administracyjnym nr 
48/2011 z dnia 27 października 2011 r. zawierającym 
publikację listy urzędników awansowanych w ramach postę
powania w sprawie oceny i awansu za 2011 r., na której nie 
ma nazwiska strony skarżącej;
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— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji organu 
powołującego oddalającej zażalenie wniesione przez stronę 
skarżącą; 

— zasądzenie od Komisji Europejskiej naprawienia wyrzą
dzonej szkody majątkowej oszacowanej wstępnie i ex 
aequo et bono na 20 000 EUR; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 
czerwca 2012 r. — BH przeciwko Komisji 

(Sprawa F-129/11) ( 1 ) 

(2012/C 287/78) 

Język postępowania: francuski 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s. 73. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 
czerwca 2012 r. — BJ przeciwko Komisji 

(Sprawa F-139/11) ( 1 ) 

(2012/C 287/79) 

Język postępowania: francuski 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 25. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 
czerwca 2012 r. — BK przeciwko Komisji 

(Sprawa F-140/11) ( 1 ) 

(2012/C 287/80) 

Język postępowania: francuski 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 25.
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