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Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-17/11) 

(2011/C 186/60) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: A. Blot, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o nieprzedłu 
żeniu zawartej ze skarżącą umowy o pracę w charakterze 
członka personelu kontraktowego. 

Żądania strony skarżącej 

— Tytułem żądania głównego: stwierdzenie nieważności 
decyzji strony pozwanej o nieprzedłużeniu zawartej ze 
skarżącą umowy o pracę w charakterze członka personelu 
kontraktowego, wynikającej w dorozumiany sposób z pisma 
z dnia 28 kwietnia 2010 r. i, w razie potrzeby, decyzji 
organu powołującego oddalającej zażalenie; 

— w konsekwencji przywrócenie skarżącej na stanowisko; 

— zasądzenie od strony pozwanej zapłaty, tytułem naprawienia 
szkody, kwoty, której wysokość zostaje tymczasowo okre 
ślona jako 27 000 EUR, podwyższonej o odsetki za zwłokę 
w ustawowej wysokości od momentu wydania oczekiwa
nego wyroku; 

— zasądzenie od strony pozwanej zapłaty, tytułem zadośćuczy
nienia krzywdzie, kwoty, której wysokość zostaje tymcza
sowo określona ex aequo et bono jako 15 000 EUR (pięt
naście tysięcy EUR), podwyższonej o odsetki za zwłokę w 
ustawowej wysokości od momentu wydania oczekiwanego 
wyroku; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 20 kwietnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-27/11) 

(2011/C 186/61) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, M. 
Vandenbussche i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odmawiającej 
aprobaty świadczeń medycznych, o które ubiega się skarżący w 
imieniu swojego syna, małżonki i swoim własnym. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji i w razie 
potrzeby decyzji organu upoważnionego do zawierania 
umów (AHCC) o oddaleniu zażalenia; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2011 r. — ZZ 
przeciwko CEDEFOP 

(Sprawa F-31/11) 

(2011/C 186/62) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas) 

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia 
Zawodowego (CEDEFOP) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektor CEDEFOP o zakoń
czeniu zatrudnienia skarżącego i żądanie naprawienia ponie
sionej szkody i doznanej krzywdy. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 kwietnia 2010 r. 
dyrektor CEDEFOP o zakończeniu zatrudnienia skarżącego; 

— zasądzenie od CEDEFOP wypłaty — z tytułu naprawienia 
szkody ze względu na brak przywrócenia do pracy lub do 
chwili ewentualnego przywrócenia do pracy — różnicy 
między z jednej strony wynagrodzeniem i emeryturą, 
które otrzymywałby, gdyby pozostał na służbie po dniu 
15 listopada 2010 r., a z drugiej strony ewentualnymi 
wynagrodzeniami lub zasiłkiem dla bezrobotnych oraz 
emeryturą, które otrzymywałby po tym dniu;
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— zasądzenie od CEDEFOP wypłaty kwoty wycenionej tymcza
sowo na 35 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę; 

— obciążenie CEDEFOP kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 5 kwietnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-40/11) 

(2011/C 186/63) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat 
G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej świadczenia, do 
których uprawniony jest skarżący ze względu na częściową 
trwałą niezdolność do pracy. 

Żądania strony skarżącej 

— Quatenus opus est, stwierdzenie nieważności projektu decyzji 
z dnia 2 czerwca 2010 r. — w zakresie, w jakim postano
wiono, że skarżącemu zostanie wypłacona kwota 10 682,29 
EUR, co faktycznie miało miejsce — sporządzonego przez 
pozwaną i dotyczącego gwarancji zapewnionych skarżą
cemu na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego w 
związku z wypadkiem, któremu uległ w dniu 17 czerwca 
2005 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji — w zakresie, w jakim 
postanowiono, że skarżącemu zostanie wypłacona kwota 
10 682,29 EUR, co faktycznie miało miejsce — w którą 
przekształcono projekt decyzji z dnia 2 czerwca 2010 r., 
po upływie terminu ex lege od doręczenia projektu skarżą
cemu, bez konieczności konsultowania się przez niego z 
komisją lekarską; 

— quatenus oportet, stwierdzenie nieważności środka oddalają
cego zażalenie z dnia 26 sierpnia 2010 r.; 

— nakazanie Komisji Europejskiej wypłacenia bez zbędnej 
zwłoki na rzecz skarżącego różnicy pomiędzy kwotą, 
która powinna była mu być wypłacona na podstawie art. 
73 regulaminu pracowniczego w związku z wypadkiem a 
kwotą 10 682,29 EUR, która już została mu wypłacona, 
wraz z odsetkami od tej różnicy w wysokości 10 % rocznie 
z roczną kapitalizacją od dnia 24 sierpnia 2010 r.; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 kwietnia 2011 r. — 
Honnefelder przeciwko Komisji 

(Sprawa F-42/11) 

(2011/C 186/64) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Stephanie Honnefelder (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciel: C. Bode, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niewpisaniu 
skarżącej na listę rezerwową konkursu EPSO/AD/26/05. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej z dnia 11 lutego 
2011 r.; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania; 

— ewentualnie wydanie wyroku zaocznego. 

Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-44/11) 

(2011/C 186/65) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat 
G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Żądanie zasądzenia od pozwanej na rzecz skarżącego pewnej 
kwoty tytułem naprawienia krzywdy, jakiej skarżący rzekomo 
doznał w związku ze skierowanym do lekarza skarżącego zapy
taniem lekarza zakładowego Komisji o informacje.
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