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GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
Beroep ingesteld op 24 december 2012 — ZZ/Commissie
(Zaak F-158/12)
(2013/C 86/50)

ontvangen, vermeerderd met rente vanaf de datum waarop
dat salaris verschuldigd werd en tot aan de datum van daad
werkelijke betaling ervan;
— verwijzing van de Commissie in de kosten.

Procestaal: Frans
Beroep ingesteld op 28 december 2012 — ZZ/EMA
Partijen

(Zaak F-162/12)

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: A. Salerno en B.
Cortese, advocaten)

(2013/C 86/51)
Procestaal: Frans

Verwerende partij: Europese Commissie
Voorwerp en beschrijving van het geding

Partijen

Nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van het verzoek
om verzoeker aan te stellen als arbeidscontractant van de func
tiegroep III, ingediend door het Bureau voor infrastructuur en
logistiek te Luxemburg, en vergoeding van de geleden materiële
schade

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: S. Orlandi, J.-N. Louis
en D. Abreu Caldas, advocaten)
Verwerende partij: Europees Milieuagentschap

Conclusies van de verzoekende partij

Voorwerp en beschrijving van het geding

— nietigverklaring van het besluit van het hoofd van de een
heid „aanwerving en beëindiging van de dienst” (DG HR.B.2)
van de Europese Commissie van 6 maart 2012 tot afwijzing
van het verzoek om verzoeker aan te stellen als arbeidscon
tractant van de functiegroep III, welk verzoek was ingediend
door het Bureau voor infrastructuur en logistiek te
Luxemburg;

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker na een ziektever
lof te herplaatsen na de datum waarop hij volgens de medische
adviezen arbeidsgeschikt was

— veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een
vergoeding voor de schade die verzoeker als gevolg van het
bestreden besluit heeft geleden en die moet worden begroot
op een bedrag bestaande in het verschil tussen het salaris
van de functiegroep III sinds oktober 2011 en het salaris dat
hij als arbeidscontractant van de functiegroep I is blijven

Conclusies van de verzoekende partij
— nietigverklaring van het besluit van het tot het aangaan van
overeenkomsten bevoegd gezag van 20 september 2012 tot
afwijzing van de klacht van 21 mei 2012, strekkende tot
intrekking van het besluit van 21 februari 2012 om de
verzoekende partij na een ziekteverlof te herplaatsen op
24 januari 2012;
— verwijzing van de verwerende partij in de kosten.

