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

(Sprawa F-139/11) 

(2012/C 65/48) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci Ph.E. Partsch, E. 
Raimond) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora generalnego OLAF-u 
dotyczącej ostatniego wezwania na przesłuchanie strony 
skarżącej w ramach dochodzenia wewnętrznego i informującej, 
że raport z zakończenia dochodzenia zostanie sporządzony 
wyłącznie na podstawie informacji zebranych i analiz dokona
nych jednostronnie przez OLAF, jeżeli strona skarżąca nie 
zastosuje się do tego wezwania, oraz pisma oddalającego jej 
zażalenie. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 października 
2011 r.; 

— stwierdzenie nieważności pisma z dnia 2 grudnia 2011 r. o 
rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 listopada 2011 r.; 

— zasądzenie na rzecz strony skarżącej kwoty 6 000 EUR 
tytułem odszkodowania i odsetek. 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

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

(Sprawa F-140/11) 

(2012/C 65/49) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci Ph.-E. Partsch, E. 
Raimond) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora generalnego OLAF 
dotyczącej ostatniego wezwania na przesłuchanie strony 

skarżącej w ramach dochodzenia wewnętrznego i informującej, 
iż raport z zakończenia dochodzenia zostanie sporządzony 
wyłączenie na podstawie informacji zebranych i analiz dokona
nych przez OLAF, jeżeli strona skarżąca nie zastosuje się do 
tego wezwania, a także pisma oddalającego zażalenie. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 października 
2011 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 2 grudnia 2011 r. 
rozstrzygającej zażalenie z dnia 21 listopada 2011 r.; 

— zasądzenie na rzecz strony skarżącej kwoty 7 000 euro 
tytułem odszkodowania wyrównawczego; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-141/11) 

(2012/C 65/50) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu 
wniosku skarżącego o zapłatę jego zaległego wynagrodzenia 
za miesiące wrzesień-grudzień 2010 oraz styczeń 2011. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności każdej z następujących 5 decyzji 
odmownych, bez względu na to jaką przybrały one formę i 
na to czy zostały wydane przez Komisję czy są w każdym 
razie jej przypisywalne oraz czy mają charakter całkowity 
czy częściowy, którymi oddalono żądania skarżącego 
zawarte w 5 wnioskach: (1a) decyzja o oddaleniu żądań 
skarżącego zawartych we wniosku z dnia 5 października 
2010 r. przedstawionym organowi powołującemu; (1b) 
decyzja o oddaleniu w całości lub w części żądań skarżącego 
zawartych we wniosku z dnia 2 listopada 2010 r. przed
stawionym organowi powołującemu; (1c) decyzja o odda
leniu w całości lub w części żądań skarżącego zawartych we 
wniosku z dnia 6 grudnia 2010 r. przedstawionym orga
nowi powołującemu; (1d) decyzja o oddaleniu w całości lub
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