
— zobowiązanie EBC do zapłaty na rzecz skarżącej 100 % 
zwrotu kosztów leczenia poniesionych od 2006 r. w 
związku z jej chorobą; 

— zobowiązanie EBC do zapłaty na rzecz skarżącej ryczałto
wych odsetek według stopy wynoszącej 8 % od zasądzonej 
kwoty; 

— obciążenie EBC kosztami postępowania. 

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

(Sprawa F-77/12) 

(2012/C 319/32) 

Język postępowania: bułgarski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat R. Nedin) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie niedopuszczenia 
skarżącej do egzaminów w ramach konkursu EPSO/AD/208/11. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji oddalającej 
zażalenie z dnia 18 stycznia 2012 r. i decyzji komisji 
konkursowej z dnia 10 maja 2012 r., ponieważ są one 
wbrew zasadom równego traktowania i równości szans, 
oraz usunięcie skutków prawnych zaskarżonych decyzji. 

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

(Sprawa F-79/12) 

(2012/C 319/33) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: J. Duvekot, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odwołaniu skarżą
cego ze stanowiska i obniżeniu kwoty emerytury w następstwie 
postępowania dyscyplinarnego wszczętego w sprawie naru
szenia art. 11 regulaminu pracowniczego 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 września 
2011 r., 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 26 lipca 2012 r. — ZZ 
przeciwko EIT 

(Sprawa F-80/12) 

(2012/C 319/34) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: L. Levi, A. Blot, adwokaci) 

Strona pozwana: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o przydzieleniu stronie 
skarżącej innego stanowiska pracy. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji o powołaniu strony 
skarżącej jako doradcy, doręczonej jej w dniu 16 września 
2011 r. i potwierdzonej przez uaktualnienie opisu stano
wiska, o czym została zawiadomiona w dniu 6 października 
2011 r.; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności dorozumianej 
decyzji oddalającej zażalenie strony skarżącej, które wniosła 
w dniu 16 grudnia 2011 r.; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2012 r. — ZZ 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-82/12) 

(2012/C 319/35) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Isola) 

Strona pozwana: EBI 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej w 
sprawie oddalenia odwołania skarżącego od wyników ponownej 
całościowej oceny jego wyników pracy w roku 2007.
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