
— o ile zajdzie potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji, bez 
względu na jej formę, oddalającej zażalenie z dnia 13 
kwietnia 2013 r. wniesione na ww. decyzje; 

— stwierdzenie nieważności jakiejkolwiek decyzji zawartej w 
piśmie z dnia 22 kwietnia 2013 r., zawierającym w prawym 
górnym rogu pierwszej strony wzmiankę „Ref. 
Ares(2013)790217 — 23.04.2013”; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego następujących 
kwot: 1) 504,67 EUR, powiększonej o odsetki w wysokości 
10 % w stosunku rocznym z roczną kapitalizacją, 
począwszy od 1 lutego 2013 r. do dnia faktycznej zapłaty; 
2) 504,67 EUR, powiększonej o odsetki w wysokości 10 % 
w stosunku rocznym z roczną kapitalizacją, począwszy od 1 
marca 2013 r. do dnia faktycznej zapłaty; 3) 504,67 EUR, 
powiększonej o odsetki w wysokości 10 % w stosunku 
rocznym z roczną kapitalizacją, począwszy od 1 kwietnia 
2013 r. do dnia faktycznej zapłaty; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 18 września 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-90/13) 

(2014/C 24/74) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: L. Mansullo, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżą
cego o naprawienie szkody poniesionej w związku z rzekomym 
naruszeniem jego prawa do poufności, spowodowanym przesła
niem przez pozwaną pisma dotyczącego jego sytuacji do adwo
kata, który go nie reprezentował. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, 
oddalającej wniosek z dnia 26 października 2012 r., prze
kazany przez skarżącego Komisji, która go prawidłowo 
otrzymała; 

— stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, 
oddalającej wniosek z dnia 4 lipca 2012 r., przekazany 
przez skarżącego Komisji, która go prawidłowo otrzymała; 

— stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, 
oddalającej zażalenie z dnia 26 września 2012 r., złożone 
na decyzję oddalającą wniosek z dnia 9 marca 2012 r., 
przekazane przez skarżącego Komisji, która je prawidłowo 
otrzymała; 

— stwierdzenie nieważności pisma z dnia 12 listopada 2012 r., 
zawierającego w prawym górnym rogu strony wzmiankę 
„HR.D.2/MB/ac/Ares (2012) 1332162”; 

— stwierdzenie nieważności pisma z dnia 27 września 2012 r., 
zawierającego w prawym górnym rogu pierwszej z dwóch 
stron wzmiankę „Ref. Ares (2012) 1131229 — 
27.09.2012”; 

— stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, 
oddalającej zażalenie z dnia 10 marca 2013 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji, bez względu na jej formę, 
oddalającej zażalenie z dnia 2 stycznia 2013 r.; 

— o ile zajdzie potrzeba, stwierdzenie nieważności pisma z 
dnia 29 kwietnia 2013 r., zawierającego w prawym górnym 
rogu pierwszej z trzech stron wzmiankę „Ref. Ares (2013) 
977767 — 29.04.2013”; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 
10 000 EUR, wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty 
w wysokości 10 % rocznie, z roczną kapitalizacją od dnia 
28 lutego 2013 r. do dnia faktycznej zapłaty tej kwoty; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 
25 000 EUR, wraz z odsetkami naliczonymi od tej kwoty 
w wysokości 10 % rocznie, z roczną kapitalizacją od dnia 5 
listopada 2012 r. do dnia faktycznej zapłaty tej kwoty; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 października 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-102/13) 

(2014/C 24/75) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi) 

Strona pozwana: Komisja Europejska
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Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie obliczenia dodatko
wych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury 
nabytych przed podjęciem służby w oparciu o nowe ogólne 
przepisy wykonawcze oraz w sprawie przeniesienia uprawnień 
emerytalnych skarżącej do systemu emerytalnego Unii z zasto
sowaniem nowych ogólnych przepisów wykonawczych doty
czących art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowni
czego urzędników. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych 
do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowni
czego jest niezgodny z prawem i tym samym nie znajduje 
zastosowania; 

— stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie dodatkowych lat 
zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury naby
tych przez skarżącą przed podjęciem służby w ramach prze
niesienia jej uprawnień emerytalnych do systemu emerytal
nego instytucji Unii Europejskiej na podstawie ogólnych 
przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII 
do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 25 października 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-107/13) 

(2014/C 24/76) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci É. Boigelot, R. 
Murru) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie nałożenia 
na skarżącego kary dyscyplinarnej z art. 9 ust. 2 załącznika IX 
do regulaminu pracowniczego oraz wniosek o zadośćuczynienie 
z tytułu rzekomo poniesionej krzywdy, a także wniosek o 
zwrot potrąconych dotychczas kwot. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 marca 2013 r. 
w sprawie nałożenia na skarżącego kary obniżenia o jedną 
trzecią miesięcznej emerytury netto przez okres dwóch lat; 

— Nakazanie pozwanej naprawienia szkody poniesionej przez 
skarżącego, w ogólnej kwocie ustalonej na 10 000 EUR, z 
zastrzeżeniem możliwości jej podwyższenia w toku postę
powania; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 28 października 2013 r. — ZZ 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-108/13) 

(2014/C 24/77) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: J.N. Louis i D. Abreu 
Caldas, avocats) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia skarżącego 
za styczeń, luty i marzec 2013 r. sporządzonego na podstawie 
decyzji Rady z dnia 20 grudnia 2012 r., na mocy której Rada 
odmówiła przyjęcia wniosku Komisji w sprawie rozporządzenia 
dostosowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2012 r. wyna
grodzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii 
Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w 
odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia skarżą
cego od dnia 15 stycznia 2013 r.; 

— zasądzenie od Rady na rzecz skarżącego zaległego wynagro
dzenia, do którego jest on uprawniony od dnia 1 lipca 2012 
r., powiększonego o odsetki za zwłokę, od dnia wymagal
ności zaległych kwot, w wysokości ustalonej przez EBC dla 
głównych operacji refinansowania powiększonej o dwa 
punkty procentowe; 

— zasądzenie od Rady na rzecz skarżącego symbolicznego 1 
EUR jako zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w związku 
z powtarzającymi się uchybieniami ze strony Rady i organu 
powołującego; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-110/13) 

(2014/C 24/78) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Rodrigues, A. Tymen i A. 
Blot, avocats)

PL 25.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 24/41


	Skarga wniesiona w dniu 18 września 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji  (Sprawa F-90/13)
	Skarga wniesiona w dniu 9 października 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji  (Sprawa F-102/13)
	Skarga wniesiona w dniu 25 października 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji  (Sprawa F-107/13)
	Skarga wniesiona w dniu 28 października 2013 r. — ZZ przeciwko Radzie  (Sprawa F-108/13)
	Skarga wniesiona w dniu 11 listopada 2013 r. — ZZ przeciwko Komisji  (Sprawa F-110/13)

