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KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK
2012. december 24-én benyújtott kereset — ZZ kontra
Bizottság
(F-158/12. sz. ügy)

díjazásokra vonatkozóan az esedékességtől a tényleges kifi
zetésig terjedő időszak tekintetében számított kamatok;
— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költ
ségek viselésére.

(2013/C 86/50)
Az eljárás nyelve: francia

2012. december 28-án benyújtott kereset — ZZ kontra
EEA
(F-162/12. sz. ügy)

Felek
Felperes: ZZ (képviselők: A. Salerno és B. Cortese ügyvédek)

(2013/C 86/51)

Alperes: Európai Bizottság

Az eljárás nyelve: francia

A jogvita tárgya és leírása
A Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal által
előterjesztett, a felperes III. csoportba tartozó szerződéses alkal
mazottként történő felvétele iránti kérelmet elutasító határozat
megsemmisítése és a felperest ért vagyoni kár megtérítése.
Kereseti kérelmek
— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai
Bizottság „Felvétel és a szolgálati jogviszony megszűnése”
elnevezésű egységének (DG HR.B.2.) vezetője által 2012.
március 6-án hozott határozatot, amelyben elutasította a
Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal által
előterjesztett, a felperes III. csoportba tartozó szerződéses
alkalmazottként történő felvétele iránti kérelmet;
— A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra,
hogy térítse meg a felperesnek a megtámadott határozattal
okozott vagyoni kárt, amelynek összegeként először is a
következők közötti különbözetet jelöli meg: egyrészt az a
díjazás, amelyben 2011 októberétől a III. csoportba tartozó
alkalmazottként részesült volna, másrészt az a díjazás,
amelyben az I. csoportba tartozó szerződéses alkalmazott
ként továbbra is részesült, másodszor pedig az egyes havi

Felek
Felperes: ZZ (képviselők: S. Orlandi, J.-N. Louis és D. Abreu
Caldas ügyvédek)
Alperes: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
A jogvita tárgya és leírása
A felperest a betegszabadsága elteltével, a munkaképessége
orvosi szakvélemények szerinti helyreállásának időpontját köve
tően visszahelyező határozat megsemmisítése.
Kereseti kérelmek
— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a munkaszer
ződések megkötésére jogosult hatóság által 2012. szep
tember 20-án hozott, a felperes által az őt a betegszabad
ságát követően, 2012. január 24-én a visszahelyező 2012.
február 21-i határozat visszavonása iránt 2012. május 21-én
előterjesztett panaszt elutasító határozatot;
— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költ
ségek viselésére.

