
Przedmiot sprawy

Żądanie naprawienia szkody poniesionej jakoby z uwagi na utratę szansy zatrudnienia na stanowisku w UE w oparciu 
o wyrok w sprawie F-5/08.

Sentencja wyroku

1) Komisja Europejska wypłaci M. Brune, z tytułu krzywdy doznanej przez niego w okresie od dnia 6 marca 2007 r. do dnia 4 lutego 
2011 r., kwotę 4 000 EUR wraz z odsetkami począwszy od dnia 17 kwietnia 2013 r. w wysokości ustalonej przez Europejski Bank 
Centralny dla głównych operacji refinansowych, naliczonymi od wskazanego okresu i powiększonymi o dwa punkty.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty postępowania oraz zostaje obciążona połową kosztów poniesionych przez M. Brune.

4) Markus Brune pokrywa połowę własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 431 z 1.12.2014, s. 48.

Skarga wniesiona w dniu 16 kwietnia 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-55/15)

(2015/C 213/73)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z tego względu, że odebrano skarżącemu prawo do pobierania dodatku 
zagranicznego na rzecz dodatku z tytułu zamieszkiwania zagranicą, a pomocniczo, w zakresie, w jakim dochodzi się w niej 
zwrotu kwot rzekomo niesłusznie wypłaconych, jak również naprawienie rzekomo doznanej krzywdy i rzekomo 
poniesionej szkody.

Żądania strony skarżącej

— Tytułem żądania głównego, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 18 lipca 2014 r. w zakresie, w jakim odebrano 
skarżącemu prawo do pobierania dodatku zagranicznego na rzecz dodatku z tytułu zamieszkiwania zagranicą, z mocą 
wsteczną od dnia 1 lipca 2009 r.;

— pomocniczo, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 18 lipca 2014 r. w zakresie, w jakim dochodzi się w niej zwrotu 
kwot rzekomo niesłusznie wypłaconych;

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 7 stycznia 2015 r. oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 12 września 2014 r., 
o ile zaistnieje taka potrzeba, a w każdym razie, tytułem dalszym, w zakresie, w jakim odmówiono obniżenia 
miesięcznych kwot pobieranych na podstawie art. 85 regulaminu pracowniczego;
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— nakazanie naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego;

— nakazanie naprawienia krzywdy doznanej przez skarżącego, oszacowanej na 10 000 EUR;

— obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2015 r. – ZZ i ZZ/Komisja

(Sprawa F-56/15)

(2015/C 213/74)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji obniżających współczynnik korygujący mający zastosowanie do emerytury skarżących, 
zamieszkałych w Danii, wynikających z ich odcinków emerytury za czerwiec 2014 r. oraz zadośćuczynienie krzywdzie 
doznanej z racji rozbieżnych i wewnętrznie sprzecznych informacji udzielanych na uzasadnienie zaskarżonych decyzji.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji zawartych w odcinkach emerytury z czerwca 2014 r., w drodze których 
współczynnik korygujący mający zastosowanie do emerytury skarżących uległ obniżeniu z dniem 1 stycznia 2014 r.;

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania oraz nakazanie jej zapłaty kwoty określonej ex aequo et bono 
tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę.

Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2015 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-57/15)

(2015/C 213/75)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie niezgodności z prawem art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r. (DGE) oraz stwierdzenie nieważności decyzji potwierdzającej 
przeniesienie nabytych przez skarżącą uprawnień emerytalnych do systemu emerytalnego instytucji Unii na podstawie 
nowych DGE.
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