
— w razie potrzeby, stwierdzenie, że postępowanie w przed
miocie wniosku z dnia 25 listopada 2002 r., przedłożonego 
przez skarżącego Komisji toczy się przez ponad 5 lat; 

— w razie potrzeby, stwierdzenie, iż już w chwili przedsta
wienia wniosku z dnia 23 listopada 2010 r. wspomniane 
postępowanie trwało dłużej niż można by rozsądnie ocze
kiwać i dlatego był ono przewlekłe i nieprawidłowe; 

— w efekcie, zasądzenie od Komisji naprawienia szkody i 
zadośćuczynienia za krzywdę, niesłusznie poniesione przez 
skarżącego aż do przedstawienia wniosku z dnia 23 listo
pada 2010 r., w związku z nieracjonalnie długim czasem 
trwania wspomnianego postępowania poprzez zapłatę na 
rzecz skarżącego kwoty 10 000 EUR lub innej kwoty, 
którą Sąd uzna za słuszną; 

— zasądzenie od Komisji zapłaty na rzecz skarżącego, za okres 
od dnia następującego po dniu doręczenia Komisji wniosku 
z dnia 23 listopada 2010 r. do dnia rzeczywistego doko
nania zapłaty kwoty 10 000 EUR, odsetek od tej kwoty z 
coroczną kapitalizacją w wysokości 10 % rocznie lub takiej 
jaką Sąd uzna za słuszną; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 4 stycznia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-4/12) 

(2012/C 65/55) 

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 przesłanie mu wszystkich kodów 
dostępu do stron internetowych Komisji, dostępnych dla 
wszystkich urzędników tej instytucji, w związku z wyrokiem 
Sądu do spraw Służby publicznej z dnia 4 listopada 2008 r. 
w sprawie F-41/06, którym stwierdzono nieważność decyzji 
wspomnianej instytucji o przeniesieniu skarżącego w stan 
spoczynku ze względu na niezdolność do pracy. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu żądań skarżą
cego zawartych we wniosku z dnia 20 października 2010 r. 
przedstawionym organowi powołującemu; 

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji o odda
leniu zażalenia z dnia 24 maja 2011 r., wniesionego przez 
skarżącego do Komisji a dotyczącego decyzji o oddaleniu 
wniosku z dnia 20 października 2010 r.; 

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

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 20 stycznia 2012 r. — ZZ 
przeciwko EASA 

(Sprawa F-8/12) 

(2012/C 65/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat B.H. Vincent) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu umowy o pracę 
ze skarżącym oraz naprawienie szkody rzekomo poniesionej w 
związku z tym rozwiązaniem, a także rzekome nękanie. 

Żądania strony skarżącej 

— Zasądzenie od EASA kwoty 1 514 257,48 EUR tytułem 
naprawienia szkody finansowej i pozafinansowej związanej 
z utratą stanowiska pracownika tymczasowego, powięk
szonej o bieżące odsetki ustawowe od dnia wymagalności; 

— zasądzenie od EASA kwoty dziennej, określonej ex aequo et 
bono na 500,00 EUR na dzień w okresie od dnia 31 maja 
2010 r. do dnia doręczenia decyzji, jaka ma zapaść w 
sprawie pełnego naprawienia szkody wynikającej z okolicz
ności nękania, którego dopuszczali się pracownicy agencji, 
powiększonej o bieżące odsetki ustawowe od dnia wyma
galności; 

— obciążenie EASA kosztami postępowania.
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