
— 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.

C 213/46 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.6.2015



Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie niezgodności z prawem art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego;

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 18 września 2014 r. w sprawie obliczenia dodatkowych lat służby 
uprawniających do emerytury, nabytych przez skarżącą przed rozpoczęciem służby, w ramach ich przeniesienia do 
systemu emerytalnego 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 20 kwietnia 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-58/15)

(2015/C 213/76)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. Tymen)

Strona pozwana: Komisja

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w sprawie zwrotu kosztów leczenia żony skarżącego w ramach ubezpieczenia 
uzupełniającego RCAM, z którego korzysta, jak również żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej biura ds. rozliczeń w Isprze z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie zwrotu 
kosztów leczenia, o który ubiegał się skarżący na podstawie wniosku z dnia 3 stycznie 2014 r.;

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 8 stycznia 2015 r. oddalającej zażalenie skarżącego z dnia 
16 września 2014 r., uzupełnione pismem z dnia 29 września 2014 r.;

— nakazanie naprawienia szkody poniesionej przez skarżącego;

— nakazanie naprawienia krzywdy doznanej przez skarżącego, oszacowanej ex aequo et bono na 5 000 EUR;

— obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.
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