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Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A jogvita tárgya és leírása
A Bizottság hallgatólagos határozatának megsemmisítése, amely
megtagadta a felperesnél az F-59/09. sz., Marcuccio kontra
Bizottság ügyben felmerült költségek egynegyedének megtéríté
sét, amely költségek viselésére a 2011. június 9-én hozott ítélet
kötelezte.
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2012. március 14-én benyújtott kereset — ZZ kontra
BEREC
(F-35/12. sz. ügy)
(2012/C 138/87)
Az eljárás nyelve: francia
Felek

Kereseti kérelmek
— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottságtól
származó vagy egyébként neki tulajdonító azon határozatot,
amely elutasította a felperes 2011. január 4-i kérelmében
szereplő kérelmeket, függetlenül e határozat formájától, vala
mint attól, hogy ez az elutasítás részleges vagy teljesen
volt-e

Felperes: ZZ (képviselők: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen,
J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)
Alperes: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete
(BEREC)

A jogvita tárgya és leírása
— amennyiben szükséges, semmisítse meg formájától függet
lenül a felperes által a 2011. január 4-i kérelmet elutasító
bizottsági határozattal szemben benyújtott 2011. július 20-i
panaszt elutasító bizottsági határozatot;

Azon határozat megsemmisítése, amely a felperes esetében
orvosi munkaalkalmassági vizsgálaton alapuló orvosi fenntartást
alkalmaz a szolgálatbalépésétől kezdődően, és a felperes pana
szát elutasító határozat megsemmisítése.

— amennyiben szükséges, állapítsa meg, hogy a Bizottság azzal
is, hogy elmulasztott állást foglalni a 2011. január 4-i kére
lemről, jogellenesen tartózkodott attól, hogy a Törvényszék
által az F-56/09. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben
2010. június 9-én hozott ítéletet, pontosabban ezen ítélet
rendelkező részének 4) pontját végrehajtó intézkedéseket
fogadjon el;

Kereseti kérelmek

— kötelezze a Bizottságot arra, hogy fizessen meg a felperes
számára 3 174,87 eurót, amely összeg, amennyiben nem
fizetik meg, kamatokat keletkeztet a felperes számára,
10 % éves mértékben, éves tőkésítéssel, holnaptól kezdve
azon időpontig, míg a hivatkozott kifizetés meg nem törté
nik;

— kötelezze a Bizottságot, hogy fizessen napi 10,00 eurót a
felperes számára, holnaptól kezdődően, határozatlan ideig
minden egyes napra, ameddig fennáll a Bizottság attól
való tartózkodása, hogy megfizesse a felperesnek a hivatko
zott 3 147,87 euró összeget, vagy legalább ameddig állást
nem foglal a 2011. január 4-i kérelemről, amely 10,00 euró
összeget minden nap után meg kell fizetni, ha nem ez így
vagy nem ebben a mértékben történik, ezen összeg kama
tokat keletkeztet 10 % éves mértékben, éves tőkésítéssel,
azon napot követő naptól kezdve, amikor a hivatkozott
kifizetésnek meg kellett történnie, azon napig, amikor e
kifizetés megtörténik;

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes
esetében szolgálatbalépésétől kezdődően orvosi fenntartást
alkalmazó határozattal szemben előterjesztett felperesi
panaszt elutasító határozatot;
— szükség esetén semmisítse meg a felperes esetében szolgá
latbalépésétől kezdődően orvosi fenntartást alkalmazó hatá
rozatot;
— a BEREC-et kötelezze a költségek viselésére.

2012. március 19-én benyújtott kereset — ZZ kontra FRA
(F-38/12. sz. ügy)
(2012/C 138/88)
Az eljárás nyelve: angol
Felek
Felperes: ZZ (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)
Alperes: Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)

— a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.
A jogvita tárgya és leírása
A felperes szerződésének meghosszabbítását mellőző határozat
és az őt másik egységhez áthelyező határozat megsemmisítése,
valamint a vagyoni és nem vagyoni kár megtérítése.

