
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

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

(Sprawa F-147/12) 

(2013/C 55/44) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia 
uprawnień emerytalnych nabytych przez skarżącą przed 
podjęciem służby, na podstawie nowych ogólnych przepisów 
wykonawczych do art. 11 i art. 12 załącznika VIII do regula
minu pracowniczego i, w razie potrzeby, decyzji potwierdzającej 
to przeniesienie 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie niezgodności z prawem art. 9 ogólnych prze
pisów wykonawczych do art. 11 § 2 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 3 lutego 2012 r. o 
zastosowaniu parametrów określonych w ogólnych przepi
sach wykonawczych do art. 11 § 2 załącznika VIII regula
minu pracowniczego z dnia mars 2011 r. do przeniesienia 
uprawnień emerytalnych skarżącej; 

— w razie potrzeby: stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 
11 października 2012 r. potwierdzającej to przeniesienie; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-151/12) 

(2013/C 55/45) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji w sprawie przy
znania skarżącemu dodatku zagranicznego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności odmownej decyzji PMO z dnia 
6 marca 2012 r. w sprawie przyznania skarżącemu dodatku 
zagranicznego zgodnie z art. 4 załącznika VII do regulaminu 
pracowniczego; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o odda
leniu zażalenia z dnia 31 sierpnia 2012 r.; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-153/12) 

(2013/C 55/46) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji w sprawie przy
znania dodatku na gospodarstwo domowe oraz renty rodzinnej 
na rzecz partnerki skarżącego. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 25 września 
2012 r.; 

— uznanie za niezgodny z prawem i stwierdzenie nieważności 
art. 1 ust. 2 lit. c) pkt iv) załącznika VII do regulaminu 
pracowniczego z uwagi na jego dyskryminacyjny charakter; 

— uznanie za niezgodny z prawem i stwierdzenie nieważności 
art. 17 akapit pierwszy załącznika VIII do regulaminu 
pracowniczego; 

— stwierdzenie, że skarżącemu przysługuje prawo do dodatku 
na gospodarstwo domowe z mocą wsteczną od dnia 
13 grudnia 2011 r., jak również uprawnienie do renty 
rodzinnej na rzecz jego partnerki;
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