
— jeżeli chodzi o niezgodność z prawem pisma prezesa z dnia 
27 lipca 2011 r.: 

— z tytułu szkody wynikającej z utraty wynagrodzenia: 
113 100 EUR; 

— z tytułu krzywdy: 50 000 EUR; 

— jeżeli chodzi o molestowanie psychiczne, którego strona 
skarżąca była obiektem: 

— z tytułu szkody wynikającej z utraty wynagrodzenia i 
uszczerbku dla kariery: 132 100 EUR; 

— z tytułu krzywdy: 50 000. 

— z tytułu spowodowanych kosztów: 13 361,93 EUR; 

— jeżeli chodzi o niezgodne z prawem działanie administracji, 
za które odpowiedzialność ponosi EBI: 

— z tytułu naruszenia przez EBI spoczywającego na nim 
obowiązku zachowania poufności i ochrony danych 
osobowych: 10 000 EUR; 

— w związku z incydentem, który miał miejsce przy okazji 
przesłuchiwania świadków: 40 000 EUR; 

— obciążenie EBI kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 17 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-105/11) 

(2012/C 6/47) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, 
S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Generalnego OLAF 
o oddaleniu wniosku strony skarżącej o przedłużenie jej umowy 
o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego w 
rozumieniu art. 2 lit. b) WZiPW. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Dyrektora Generalnego 
OLAF z dnia 29 czerwca 2011 r. o oddaleniu 
zażalenia strony skarżącej dotyczącego oddalenia jej 

wniosku o przedłużenie zawartej z nią umowy o pracę w 
charakterze członka personelu tymczasowego w rozumieniu 
art. 2 lit. b) WZiPW; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji Dyrek
tora Generalnego OLAF z dnia 25 marca 2011 r. o odda
leniu wniosku strony skarżącej o przedłużenie jej umowy o 
pracę w charakterze członka personelu tymczasowego; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-109/11) 

(2012/C 6/48) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności części sprawozdania w sprawie oceny 
strony skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 
grudnia 2009 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony 
skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 
grudnia 2009 r. a konkretnie części tego sprawozdania 
opracowanej przez EUROSTAT w odniesieniu do tego 
samego okresu; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. — ZZ i 
in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-110/11) 

(2012/C 6/49) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska
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Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia skarżących 
za grudzień 2010 r. oraz odcinków wynagrodzenia za kolejne 
miesiące w zakresie w jakim w odcinkach tych nie skorygowano 
dostosowania wynagrodzeń w oparciu o odrębny współczynnik 
korygujący dla miejsca, w którym wykonują oni pracę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia 
skarżących za grudzień 2010 r. oraz odcinków wynagro
dzenia za kolejne miesiące; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. — ZZ i 
in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-111/11) 

(2012/C 6/50) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. 
Coolen, J.N. Louis, É. Marchal, D. Abreu Caldas) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odcinków wynagrodzenia skarżących 
za luty 2011 r. oraz odcinków wynagrodzenia za kolejne 
miesiące, w których na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 
nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zastosowano nowy 
współczynnik korygujący dla miasta Varese. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących sporządzenia 
odcinków wynagrodzenia skarżących w oparciu o współ
czynnik korygujący dla miasta Varese, który określony 
został w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 
20 grudnia 2010 r. wywołującego skutki prawne od dnia 1 
lipca 2010 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 12 lipca 2011 r. o oddaleniu zażaleń skarżących w 
przedmiocie współczynnika korygującego stosowanego dla 
miasta Varese; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-112/11) 

(2012/C 6/51) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Mourato) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia skarżącego 
za luty 2011 r. oraz rozliczeń za kolejne miesiące, stosujących 
nowy współczynnik korygujący dla miasta Varese zgodnie z 
rozporządzeniem Rady (UE) nr 1239/2010 z dnia 20 grudnia 
2010 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia za luty 
2011 r. oraz rozliczeń za kolejne miesiące w zakresie, w 
jakim zastosowano w nich współczynnik korygujący 92,3 
na podstawie rozporządzenia Rady (UE) nr 1239/2010 z 
dnia 20 grudnia 2010 r., przy utrzymaniu skutków tych 
rozliczeń do chwili wydania nowych, stosujących prawid 
łowy współczynnik korygujący; 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie negatywnego rozpatrzenia 
złożonego przez skarżącego zażalenia 328/11 w zakresie, w 
jakim odmówiono skarżącemu miedzy innymi dostępu do 
szczegółowych danych statystycznych dla parytetów ekono
micznych pomiędzy Brukselą a Varese dla kilku elementar
nych pozycji, w tym elektryczności, gazu, stałej i płynnej 
energii cieplnej oraz zdrowia i mieszkania; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 26 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-114/11) 

(2012/C 6/52) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Salerno) 

Strona pozwana: Parlament Europejski
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