
— zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania za 
szkodę poniesioną ze względu na utratę siły nabywczej, 
którą szacuje się ex aequo et bono tymczasowo na 1,5% 
miesięcznego wynagrodzenia poszczególnych skarżą
cych; 

— obciążenie EBI kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-84/12) 

(2012/C 295/62) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Velardo) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej udzielenia 
skarżącemu bezpośredniego dostępu do sprawozdania końco
wego obejmującego opinię komitetu ds. inwalidztwa oraz 
dostępu do diagnozy trzeciego lekarza tego komitetu. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 października 
2011 r. odmawiającej skarżącemu udzielania bezpośred
niego dostępu do sprawozdania końcowego obejmującego 
opinię komitetu ds. inwalidztwa oraz dostępu do diagnozy 
trzeciego lekarza; 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 24 marca 2012 r. stanowiącej odpowiedź na zażalenie 
wniesione na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracow
niczego; 

— zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia i odszko
dowania wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 6,75% 
za doznaną krzywdę i poniesioną szkodę; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 3 sierpnia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-85/12) 

(2012/C 295/63) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: 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 dotyczącej obliczenia dodat
kowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury 
w odniesieniu do uprawnień emerytalnych uzyskanych przed 
rozpoczęciem służby na podstawie nowych ogólnych przepisów 
wykonawczych. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 27 stycznia 2012 r. 
o obliczeniu dodatkowych lat zaliczanych do okresu upraw
niającego do emerytury w odniesieniu do uprawnień emery
talnych uzyskanych przed rozpoczęciem służby w Komisji 
na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu 
pracowniczego; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o odda
leniu zażalenia z dnia 2 maja 2012 r. na decyzję ustalającą 
dodatkowe lata zaliczane do okresu uprawniającego do 
emerytury w odniesieniu do uprawnień emerytalnych uzys
kanych przed rozpoczęciem służby w systemie emerytalnym 
Unii; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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