
Skarga wniesiona w dniu 29 kwietnia 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-39/13) 

(2013/C 207/102) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dokonującej zaliczenia upraw
nień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w Komisji 
na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do 
art. 11 § 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 
3 marca 2011 r. oraz decyzji oddalającej zażalenie 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie 
skarżącego z dnia 24 stycznia 2013 r., w którym skarżący 
żądał zastosowania ogólnych przepisów wykonawczych 
oraz stawek ekwiwalentu aktuarialnego obowiązujących w 
momencie złożenia przez niego wniosku o przeniesienie 
jego uprawnień emerytalnych; 

— stwierdzenie nieważności decyzji PMO z dnia 11 lipca 
2012 r. stosującej stawki ekwiwalentu aktuarialnego według 
nowych przepisów wykonawczych; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2013 r. — ZZ przeciwko 
Komisji 

(Sprawa F-40/13) 

(2013/C 207/103) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia 
uprawnień emerytalnych skarżącej do systemu emerytalnego 
Unii stosującej nowe ogólne przepisy wykonawcze do art. 11 
i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników. 

Żądania strony skarżącej 

— uznanie, że art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do 
art. 11 § 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego 
jest niezgodny z prawem; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 11 października 
2012 r. potwierdzającej zastosowanie parametrów określo
nych w ogólnych przepisach wykonawczych do art. 11 § 2 
załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 
3 marca 2011 r. w odniesieniu do uprawnień emerytalnych 
skarżącej. 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2013 r. — ZZ i in. 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-41/13) 

(2013/C 207/104) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji zawartych w 
rozliczeniach wynagrodzenia za miesiąc luty 2013 r., określają
cych coroczną waloryzację wynagrodzeń na poziomie 1,8 % za 
rok 2013, stwierdzenie nieważności pism informacyjnych, które 
pozwana zaadresowała do skarżących w dniach 5 i 15 lutego 
2013 r. oraz stwierdzenie nieważności późniejszych rozliczeń 
wynagrodzeń. Po drugie zasądzenie od instytucji zapłaty 
odszkodowania i zadośćuczynienia za podnoszone przez 
skarżących szkody i krzywdy 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji zawartej w rozliczeniach 
wynagrodzenia skarżących za miesiąc luty 2013 r., określa
jącej coroczną waloryzację wynagrodzeń na poziomie 1,8 % 
za rok 2013, i, w związku z tym, stwierdzenie nieważności 
podobnych decyzji zawartych w późniejszych rozliczeniach 
wynagrodzenia oraz, w niezbędnym zakresie, stwierdzenie 
nieważności dwóch pism informacyjnych, które pozwana 
zaadresowała do skarżących w dniach 5 i 15 lutego 2013 r.; 

— zasądzenie od pozwanego zapłaty na rzecz każdego ze 
skarżących, tytułem naprawienia szkody (i) niewypłaconej 
kwoty wynagrodzenia, odpowiadającej wynikowi zastoso
wania corocznej waloryzacji za rok 2013, bądź podwyżki 
wynagrodzenia w wysokości 1,8 % za okres od dnia 
1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.; (ii) niewy
płaconej kwoty wynagrodzenia będącej konsekwencją zasto
sowania corocznej waloryzacji w wysokości 1,8 % za rok 
2013 do kwot wynagrodzenia, które zostaną wypłacone 
począwszy od stycznia 2014 r.; (iii) odsetek za zwłokę od 
niewypłaconych kwot należnego wynagrodzenia do 
momentu całkowitego wypłacenia należnych kwot, przy 
czym stawkę odsetek za zwłokę należy obliczyć w oparciu 
o stawkę odsetek stosowanych przez Europejski Bank 
Centralny dla głównych operacji refinansowania, obowiązu
jących w odnośnym okresie, podwyższonych o trzy punkty
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i (iv) odszkodowania z tytułu utraty siły nabywczej, przy 
czym tymczasowo wartość tej szkody dla każdego skarżą
cego zostaje określona jako 30 000 EUR; 

— zasądzenie od pozwanego zapłaty na rzecz każdego ze 
skarżących 1 000 EUR tytułem zadośćuczynienia doznanej 
przez nich krzywdzie; 

— obciążenie EBI kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2013 r. — ZZ przeciwko 
EKES 

(Sprawa F-42/13) 

(2013/C 207/105) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy ze 
skarżącą i żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę 
i krzywdę, jakie miałaby ponieść skarżąca. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 października 
2012 r., przyjętej przez sekretarza generalnego EKES jako 
organ upoważniony do zawierania umów, o rozwiązaniu 
umowy ze skarżącą; 

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji organu 
upoważnionego do zawierania umów z dnia 31 stycznia 
2013 r. potwierdzającej rozwiązanie umowy ze skarżącą i 
decyzji organu upoważnionego do zawierania umów z dnia 
24 kwietnia 2013 r. oddalającej w sposób wyraźny zaża
lenie skarżącej; 

— naprawienie szkody poniesionej przez skarżącą; 

— zasądzenie na rzecz skarżącej kwoty ustalonej ex aequo et 
bono i tymczasowo na 15 000 EUR z tytułu doznanej 
krzywdy; 

— obciążenie EKES kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2013 r. — ZZ i in. 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-43/13) 

(2013/C 207/106) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji zawartych w 
rozliczeniach wynagrodzenia za miesiąc luty 2013 r., określają
cych coroczną waloryzację wynagrodzeń na poziomie 1,8 % za 
rok 2013 oraz stwierdzenie nieważności późniejszych rozliczeń 
wynagrodzeń. Po drugie, związane z pierwszym żądaniem, 
żądanie zasądzenia od instytucji zapłaty odszkodowania i 
zadośćuczynienia za podnoszone przez skarżących szkody i 
krzywdy 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji zawartej w rozliczeniach 
wynagrodzenia skarżących za miesiąc luty 2013 r., określa
jącej coroczną waloryzację wynagrodzeń na poziomie 1,8 % 
za rok 2013, i, w związku z tym, stwierdzenie nieważności 
podobnych decyzji zawartych w późniejszych rozliczeniach 
wynagrodzenia 

— w niezbędnym zakresie, stwierdzenie nieważności dwóch 
pism informacyjnych, które pozwana zaadresowała do 
skarżących w dniach 5 i 15 lutego 2013 r.; 

— zasądzenie od pozwanego zapłaty na rzecz każdego ze 
skarżących, tytułem naprawienia szkody (i) niewypłaconej 
kwoty wynagrodzenia, odpowiadającej wynikowi zastoso
wania corocznej waloryzacji za rok 2013, bądź podwyżki 
wynagrodzenia w wysokości 1,8 % za okres od dnia 
1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.; (ii) niewy
płaconej kwoty wynagrodzenia będącej konsekwencją zasto
sowania corocznej waloryzacji w wysokości 1,8 % za rok 
2013 do kwot wynagrodzenia, które zostaną wypłacone 
począwszy od stycznia 2014 r.; (iii) odsetek za zwłokę od 
niewypłaconych kwot należnego wynagrodzenia do 
momentu całkowitego wypłacenia należnych kwot, przy 
czym stawkę odsetek za zwłokę należy obliczyć w oparciu 
o stawkę odsetek stosowanych przez Europejski Bank 
Centralny dla głównych operacji refinansowania, obowiązu
jących w odnośnym okresie, podwyższonych o trzy punkty 
i (iv) odszkodowania z tytułu utraty siły nabywczej, przy 
czym tymczasowo wartość tej szkody dla każdego skarżą
cego zostaje określona jako 30 000 EUR; 

— zasądzenie od pozwanego zapłaty na rzecz każdego ze 
skarżących 1 000 EUR tytułem zadośćuczynienia doznanej 
przez nich krzywdzie; 

— obciążenie EBI kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2013 r. — ZZ przeciwko 
Komisji 

(Sprawa F-44/13) 

(2013/C 207/107) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Mourato) 

Strona pozwana: Komisja Europejska
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