
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, a w związku z tym nie 
znajduje zastosowania; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 18 czerwca 2013 r. 
dotyczącej uwzględnienia uprawnień emerytalnych skarżą
cego nabytych przed rozpoczęciem służby w ramach ich 
przenoszenia do systemu emerytalnego instytucji Unii Euro
pejskiej na podstawie ogólnych przepisach wykonawczych 
do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowni
czego z dnia 3 marca 2011 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 12 grudnia 2013 r. — ZZ 
przeciwko ERA 

(Sprawa F-120/13) 

(2014/C 45/88) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia ze 
skarżącą umowy o pracę w charakterze członka personelu 
tymczasowego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia 
ze skarżącą umowy o pracę w agencji w charakterze 
członka personelu tymczasowego, 

— obciążenie agencji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-126/13) 

(2014/C 45/89) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: É. Boigelot, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie z mocą wsteczną od dnia 1 października 2012 r. 
nieważności decyzji PMO w sprawie wypłacenia dodatków 
rodzinnych bezpośrednio matce córki skarżącego. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie z mocą wsteczną od dnia 1 października 
2012 r. nieważności decyzji z dnia 21 maja 2013 r., w 
drodze której PMO poinformował skarżącego o swej decyzji 
w sprawie wypłacenia bezpośrednio matce jego małoletniej 
córki dodatków rodzinnych, obejmujących dodatek na 
gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko na utrzymaniu 
i dodatek szkolny; 

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w dniu 23 
września 2013 r. oddalającej zażalenie skarżącego; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego całości kwot 
należnych z tytułu dodatków rodzinnych niesłusznie wstrzy
manych od dnia 1 października 2012 r. do dnia wykonania 
wyroku stwierdzającego nieważność decyzji, powiększonych 
o odsetki w wysokości 4 % rocznie naliczanych od dnia 1 
października 2012 r. do dnia faktycznej spłaty; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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