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Skarga wniesiona w dniu 26 września 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-90/11) 

(2012/C 25/127) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji, w drodze której Komisja 
odmawia uznania stopnia trwałej częściowej niezdolności do 
pracy skarżącego w następstwie wypadku. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 19 kwietnia 
2011 r.; 

— ostateczne stwierdzenie, że „wspólne przepisy dotyczące 
ubezpieczenia urzędników Wspólnot Europejskich od 
ryzyka wypadków i chorób zawodowych” obejmują „cały 
system skórny” a nie jedynie „głębokie rany oparzeniowe i 
blizny patologiczne systemu skórnego”; 

— nakazanie Komisji zwołania nowej komisji lekarskiej mającej 
za zadanie ponowne zbadanie przypadku skarżącego w 
świetle prawidłowej interpretacji pojęcia „przepisów”, której 
dokona Sąd do spraw Służby Publicznej UE w ramach 
rozpatrywania niniejszej skargi; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 3 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-99/11) 

(2012/C 25/128) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji o odda
leniu wniosku skarżącego o zapłatę na jego rzecz wynagro
dzenia za okres od dnia 1 czerwca 2005 r. do dnia 31 lipca 
2010 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez Komisję lub 
w każdym razie jej przypisywanej o oddaleniu, bez względu 
na to jaką przybrało ono formę i czy miało charakter całko
wity czy częściowy, żądań skarżącego zawartych we 
wniosku z dnia 20 sierpnia 2010 r., przekazanym organowi 
powołującemu tego samego dnia; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma zarejestro
wanego w dniu 28 lutego 2011 r. o sygnaturze 
Ares(2011)217354, doręczonego skarżącemu nie wcześniej 
niż w dniu 6 kwietnia 2011 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o oddaleniu, bez 
względu na to jaką przybrało ono formę, żądań skarżącego 
zawartych w zażaleniu z dnia 24 lutego 2011 r.; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

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

(Sprawa F-100/11) 

(2012/C 25/129) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie zapłaty na 
rzecz skarżącego dziennych diet w związku z decyzją o prze
niesieniu go z delegacji w Angoli do siedziby w Brukseli. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez stronę 
pozwaną lub jej przypisywanej o oddaleniu, bez względu 
na to jaką przybrało ono formę i czy miało charakter 
częściowy czy całkowity, żądań skarżącego ujętych w jego 
wniosku z dnia 10 sierpnia 2010 r., doręczonym organowi 
powołującemu najpóźniej w dniu 13 sierpnia 2010 r.;
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