
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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w części żądań skarżącego zawartych we wniosku z dnia 3 
stycznia 2011 r. przedstawionym organowi powołującemu; 
(1e) decyzja o oddaleniu w całości lub w części żądań 
skarżącego zawartych we wniosku z dnia 3 lutego 2011 
r. przedstawionym organowi powołującemu; 

— stwierdzenie nieistnienia ex lege, w razie potrzeby, 
pisma z dnia 28 lutego 2011 r. o nr referencyjnym 
Ares(2011) 217354; 

— stwierdzenie nieważności każdej z następujących 5 decyzji, 
bez względu na to czy zostały wydane przez Komisję czy są 
w każdym razie jej przypisywalne oraz czy mają charakter 
całkowity czy częściowy, którymi oddalono 5 zażaleń 
skarżącego: (3a) decyzja z dnia 26 kwietnia 2011 r. o odda
leniu zażalenia na decyzję o oddaleniu wniosku z dnia 5 
października 2010 r.; (3b) decyzja o oddaleniu, w całości 
lub w części, zażalenia z dnia 23 maja 2011 r.; (3c) decyzja 
o oddaleniu, w całości lub w części, zażalenia z dnia 20 
czerwca 2011 r.; (3d) decyzja o oddaleniu, w całości lub w 
części, zażalenia z dnia 24 czerwca 2011; (3e) decyzja o 
oddaleniu, w całości lub w części, zażalenia z dnia 23 lipca 
2011; 

— stwierdzenie nieważności pisma HR.D.21MB/ac Ares(2011) 
941139 z dnia 8 sierpnia 2011 r.; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-142/11) 

(2012/C 65/51) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Velardo) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego 
do grupy AD9 po tym, jak został laureatem konkursu EPSO/ 
AD/113/07 dla kierowników wydziałów (AD9) dla języków: 
czeskiego, estońskiego, węgierskiego, litewskiego, łotewskiego, 
maltańskiego, polskiego, słowackiego i słoweńskiego w obszarze 
tłumaczeń oraz żądanie odszkodowania. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 grudnia 2010 r. 
oraz decyzji z nią związanej z dnia 7 października 2011 r.; 

— Zasadzenie od Rady odszkodowania na rzecz skarżącego; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-143/11) 

(2012/C 65/52) 

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 
odmowie zwrotu jednej czwartej kosztów poniesionych przez 
skarżącego w sprawie F-81/09 Marcuccio przeciwko Komisji, do 
czego pozwana została zobowiązana w wyroku z dnia 15 
lutego 2011 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej przez Komisję lub 
przypisywalnej Komisji o oddaleniu żądań skarżącego 
zawartych w jego wniosku z dnia 16 sierpnia 2011 r., 
przekazanym organowi powołującemu Komisji przez jego 
tymczasowego przedstawiciela prawnego; 

— stwierdzenie, że Komisja zaniechała podjęcia środków w 
celu wykonania wyroku SSP wydanego w dniu 15 lutego 
2011 r. w sprawie F-81/09 Marcuccio przeciwko Komisji a 
konkretnie środków w celu wykonania fragmentu sentencji 
wspomnianego wyroku dotyczącej kosztów postępowania; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 3 316,31 
EUR, z którą to kwotą w razie niedokonania jej zapłaty będą 
wiązać się odsetki w wysokości 10 % rocznie z coroczną 
kapitalizacją naliczane od następnego dnia po wniesieniu 
skargi do dnia rzeczywistego dokonania zapłaty; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 5 EUR/ 
dzień za każdy kolejny dzień zaniechania, o którym mowa 
powyżej, poczynając od następnego dnia po wniesieniu 
skargi aż do 180 dnia po dniu 17 sierpnia 2011 r., która 
ta kwota 5 EUR powinna zostać wpłacona wspomnianego 
dnia a jeśli nie zostanie to będą się z nią wiązać odsetki w 
wysokości 10 % rocznie z coroczną kapitalizacją naliczane 
od następnego dnia po dniu, w którym zapłata miała zostać 
dokonana aż do dnia jej rzeczywistego dokonania;

PL C 65/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.3.2012


	Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji  (Sprawa F-139/11)
	Skarga wniesiona w dniu 22 grudnia 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji  (Sprawa F-140/11)
	Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji  (Sprawa F-141/11)
	Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2011 r. — ZZ przeciwko Radzie  (Sprawa F-142/11)
	Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2011 r. — ZZ przeciwko Komisji  (Sprawa F-143/11)

