
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Skarga wniesiona w dniu 8 stycznia 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-2/15)

(2015/C 096/31)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Véghely)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej skarżącemu dodatku na zagospodarowanie oraz diety dziennej, a także 
wniosek o nakazanie Komisji zapłaty tych świadczeń wraz z odsetkami.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 4 marca 2014 r. w zakresie, w jakim odmówiono w niej przyznania 
skarżącemu dodatku na zagospodarowanie oraz diety dziennej określonych w art. 5 ust. 1 i art. 10 ust. 1 załącznika VII 
do regulaminu pracowniczego;

— nakazanie Komisji zapłaty na jego rzecz dodatku na zagospodarowanie oraz diety dziennej wynikających z rozpoczęcia 
przez niego służby wraz z odsetkami liczonymi począwszy od dnia, w którym te kwoty stały się należne zgodnie 
z załącznikiem VII do regulaminu pracowniczego; oraz

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2015 r. – ZZ i ZZ/Komisja

(Sprawa F-3/15)

(2015/C 096/32)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis i N. de Montigny)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalających wnioski skarżących mające na celu uzyskanie zwrotu części składek 
na system emerytalny Unii Europejskiej, które zostały pobrane od ich wynagrodzenia, a także wniosku o dokonanie 
ponownej oceny dodatkowych lat służby związanych z przeniesieniem uprawnień emerytalnych nabytych przed 
rozpoczęciem przez nich służby do systemu Unii Europejskiej.
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie braku obowiązywania art. 22 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego w brzmieniu obowiązującym 
od dnia 1 listopada 2014 r.;

— stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 12 stycznia 2015 r. – ZZ i in./Komisja

(Sprawa F-4/15)

(2015/C 096/33)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: adwokaci C. Bernard-Glanz, N. Flandin i S. Rodrigues)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie zastosowania do wynagrodzeń oraz emerytur skarżących wskaźników 
przewidzianych w rozporządzeniach nr 422/2014 i 423/2014, odpowiednio, w 2011 r. i w 2012 r. oraz żądanie 
odszkodowania.

Żądania skarżących

— Stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji oraz, jeśli zaistnieje taka potrzeba, decyzji oddalających zażalenia;

— zasądzenie od strony pozwanej na ich rzecz zaległego wynagrodzenia odpowiadającego waloryzacji ich wynagrodzeń 
i emerytur w wysokości 1,7 % w 2011 r. i w 2012 r. tytułem naprawienia poniesionej przez nich szkody majątkowej 
wraz z odsetkami za zwłokę w stopie stosowanej przez Europejski Bank Centralny, powiększonej o 2 punkty, od dnia 
ogłoszenia wyroku w sprawie;

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-5/15)

(2015/C 096/34)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska
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