
Skarga wniesiona w dniu 18 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko ECDC 

(Sprawa F-107/11) 

(2012/C 25/132) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat E. Mylonas) 

Strona pozwana: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za 
okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny z dnia 8 
lutego 2011 r.; oraz 

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności: 

— decyzji dyrektora ECDC z dnia 9 września 2011 r. 
oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącego; 

— opinii wspólnego komitetu z dnia 30 czerwca 2011 r. 
oraz decyzji oceniającego w postępowaniu odwoław
czym z dnia 5 lipca 2011 r.; 

— sprawozdania osoby zatwierdzającej z dnia 15 kwietnia 
2011 r.; 

— obciążenie ECDC kosztami postępowania. 

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

(Sprawa F-108/11) 

(2012/C 25/133) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci A. Fratini i F. 
Filpo) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej w 
sprawie niedopuszczenia skarżącego do konkursu otwartego 
EPSO/AD/198/10 ze względu na rzekomy brak spełnienia 
wymogów dotyczących doświadczenia zawodowego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji EPSO w sprawie niedo
puszczenia skarżącego do konkursu otwartego EPSO/ 
AD/198/10; 

— nakazanie Komisji podjęcia wszelkich niezbędnych środków 
w celu doprowadzenia to tego, by skarżący znalazł się w 
sytuacji podobnej do tej, w jakiej by się znajdował, gdyby 
został on dopuszczony do konkursu; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 25 października 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-113/11) 

(2012/C 25/134) 

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 zaległego wynagrodzenia za 
sierpień 2010 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez Komisję lub 
w każdym razie jej przypisywalnej, o oddaleniu, bez 
względu na to jaką przybrało ono formę i czy miało 
charakter całkowity czy częściowy, żądań skarżącego zawar
tych we wniosku z dnia 30 sierpnia 2010 r.; 

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieistnienia ex lege lub 
nieważności pisma Ares(2011)217354; 

— stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez Komisję lub 
w każdym razie jej przypisywalnej, o oddaleniu, bez 
względu na to jaką przybrało ono formę i czy miało 
charakter całkowity czy częściowy, żądań skarżącego zawar
tych w zażaleniu z dnia 14 marca 2011 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-116/11) 

(2012/C 25/135) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska
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