
Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności odmowy wypłaty odszkodo
wania z tytułu szkody, jaką skarżący poniósł w związku z 
przeniesieniem w stan spoczynku oraz wniosek o odszkodowa
nie. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) L. Marcuccio pokrywa własne koszty. 

Skarga wniesiona w dniu 24 września 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-101/12) 

(2013/C 147/69) 

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 o wycofaniu oferty przenie
sienia uprawnień emerytalnych przyjętej przez skarżącego i 
zastąpieniu jej nową ofertą, wyliczoną na podstawie nowych 
ogólnych przepisów wykonawczych. 

Żądania strony skarżącej 

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

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 czerwca 2011 r. 
uchylającej i zastępującej ofertę przeniesienia uprawnień 
emerytalnych, przyjętą w dniu 28 lipca 2010 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 czerwca 2011 r. 
o zastosowaniu do wniosku o przeniesienie uprawnień 

emerytalnych skarżącego parametrów, o których mowa w 
ogólnych przepisach wykonawczych do art. 11 ust. 2 
załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 
marca 2011r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

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

(Sprawa F-150/12) 

(2013/C 147/70) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: G. Maximini, Rechtsanwalt) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Żądania strony skarżącej 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej w 
sprawie odmowy przyznania skarżącemu części dodatku na 
ponowne zagospodarowanie i zwrotu niektórych kosztów 
podróży. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 29 
marca 2012 r. w zakresie, w jakim odmówiono w niej 
przyznania skarżącemu drugiej połowy dodatku na zagos
podarowanie określonego w art. 6 załącznika VII do regu
laminu pracowniczego oraz pełnego zwrotu kosztów 
podróży określonych w art. 7 ww. załącznika; 

— nakazanie stronie pozwanej wypłacenia skarżącemu drugiej 
połowy dodatku na zagospodarowanie w kwocie dodatko
wego miesięcznego wynagrodzenia, a także pełnej kwoty 
kosztów podróży do jego miejsca pochodzenia z racji 
zakończenia służby dla niego, jego żony oraz pozostającego 
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym głęboko 
niepełnosprawnego syna; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania i wszel
kimi kosztami, których poniesienie przez skarżącego było 
niezbędne.
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