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Skarga wniesiona w dniu 28 listopada 2011 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-126/11) 

(2012/C 174/49) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego 
nakładającej na skarżącego karę dyscyplinarną w postaci 
upomnienia. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego CMS 
10/038 nakładającej na skarżącego karę w postaci upomnie
nia, jak również decyzji organu powołującego nr R/393/11 
potwierdzającej pierwszą decyzję; 

— stwierdzenie, że kara w postaci upomnienia, nałożona na 
skarżącego przez organ powołujący bez przedstawienia 
ważnych dowodów na rzekome zarzucane skarżącemu 
akty mobbingu i bez prawdziwego, niezależnego, bezstron
nego i sprawiedliwego dochodzenia, które umożliwiłoby 
wykazanie rzeczywistego stanu faktycznego i prawdziwości 
rzekomych aktów mobbingu, których jakoby dopuścił się 
skarżący względem swego kolegi, jest uznaniowa i stanowi 
dyskryminację ze strony organu powołującego wobec 
skarżącego; 

— stwierdzenie, że podczas całej tej sprawy skarżący doznał 
poważnej krzywdy i ciężkiej szkody i że w związku z tym 
ma prawo uzyskać naprawienie tej krzywdy i szkody; 
krzywda i szkoda powinny być oszacowane według kryte
riów pozostających do ustalenia przez Sąd; 

— stwierdzenie w szczególności, że podczas całej sprawy jak i 
podczas powiązanych z nią spraw wcześniejszych skarżący 
stał się ofiarą poważnych naruszeń podstawowych 
praw człowieka, które to prawa zostały potwierdzone w 

traktatach, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
oraz europejskiej konwencji praw człowieka i że w związku 
z tym ma prawo uzyskać naprawienie tych naruszeń, 
według oceny Sądu. 

Skarga wniesiona w dniu 29 marca 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-28/12) 

(2012/C 174/50) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej w 
sprawie wniosku skarżącego, po pierwsze, o to, by ze sprawoz
dania lekarskiego z dnia 28 lutego 2008 r. usunięto jedno 
zdanie, po drugie, o to, by w ten sposób sprostowane 
omawiane sprawozdanie lekarskie zostało przesłane lekarzowi 
wybranemu przez skarżącego i, po trzecie ogólnie, o to by z akt 
dotyczących wypadku przy pracy usunięto wszelkie informacje 
na temat — jak powtarza skarżący nieprawdziwej — okolicz
ności jakoby wykazano ostatecznie, że proszek, z którym 
skarżący miał do czynienia był białym proszkiem pochodzącym 
z egzemplarza czasopisma, które prenumerował. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w sprawie 
żądań przedstawionych przez skarżącego we wniosku z 
dnia 23 grudnia 2010 r.; 

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji oddala
jącej zażalenie z dnia 10 lipca 2011 r. złożone na decyzję 
odmowną w sprawie wniosku z dnia 23 grudnia 2010 r.; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.
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