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C 138/37

Prasība, kas celta 2012. gada 14. martā — ZZ/BEREC

Prasība atcelt Komisijas netieši izteikto lēmumu neatmaksāt
ceturto daļu no tiesāšanās izdevumiem, kas prasītājam bija radu
šies lietā F-56/09 Marcuccio/Komisija un kas atbildētājai bija
jāsamaksā atbilstoši 2010. gada 9. jūnija spriedumam

(Lieta F-35/12)
(2012/C 138/87)
Tiesvedības valoda — franču
Lietas dalībnieki

Prasītāja prasījumi:
— atcelt lēmumu, kuru ir pieņēmusi Komisija vai par kuru tā ir
atbildīga un ar kuru ir noraidīti — neraugoties uz šī norai
dījuma veidu un to, vai šis noraidījums ir pilnīgs vai daļējs,
— prasītāja 2011. gada 4. janvāra lūgumā formulētie prasī
jumi;

Prasītājs: ZZ (pārstāvji — D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen,
J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde

Strīda priekšmets un apraksts
— tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu — neatkarīgi no tā
pieņemšanas formas —, ar kuru noraidīta prasītāja 2011.
gada 20. jūlija sūdzība, kas iesniegta par lēmumu, ar kuru
tika noraidīts 2011. gada 4. janvāra lūgums;

— tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt, ka Komisija, tostarp atturo
ties paust savu viedokli par 2011. gada 4. janvāra lūgumu,
nelikumīgi ir atturējusies veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai
izpildītu Civildienesta tiesas 2010. gada 9. jūnija spriedumu
lietā F-56/09 Marcuccio/Komisija, un konkrētāk — pasāku
mus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šī sprieduma rezolutīvās
daļas 4) punktu;

— piespriest
Komisijai
samaksāt
prasītājam
summu
EUR 3 174,87 apmērā, no kuras, gadījumā, ja un tiktāl,
ciktāl tā prasītājam netiek samaksāta, tiks aprēķināti procenti
par labu prasītājam pēc likmes 10 % gadā ar ikgadējo kapi
talizāciju, sākot no nākamās dienas pēc šīs prasības iesnieg
šanas, līdz pilnīgas šīs summas samaksas dienai;

— piespriest Komisijai samaksāt prasītājam summu EUR 10
dienā, sākot no nākamās dienas pēc šīs prasības iesniegšanas
un ad infinitum, par katru dienu, kad Komisija vēl nav
veikusi summas EUR 3 174,87 apmērā samaksu prasītājam,
vai vismaz tik ilgi, kamēr tā nav paudusi tiešu viedokli par
2011. gada 4. janvāra lūgumu, šo summu EUR 10 apmērā
izmaksājot, sākot no šīs dienas, un, ja tā netiek samaksāta,
no tās aprēķinot procentus par labu prasītājam pēc likmes
10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, sākot no nākamās
dienas, kad minētā samaksa bija jāveic, līdz pilnīgas šīs
summas samaksas dienai;

Prasība atcelt darbā pieņemšanas gaitā veiktās ārsta pārbaudes
iznākumā pieņemto lēmumu piemērot prasītājam medicīnisko
atrunu kopš viņa amata pienākumu pildīšanas sākuma un
lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja sūdzība

Prasītāja prasījumi:
— atcelt lēmumu, ar kur noraidīta prasītāja sūdzība jautājumā
par lēmumu piemērot viņam medicīnisko atrunu kopš viņa
amata pienākumu pildīšanas sākuma;

— vajadzības gadījumā atcelt lēmumu piemērot prasītājam
medicīnisko atrunu kopš viņa amata pienākumu pildīšanas
sākuma;

— piespriest BEREC atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Prasība, kas celta 2012. gada 19. martā — ZZ/Eiropas
Savienības Pamattiesību aģentūra
(Lieta F-38/12)
(2012/C 138/88)
Tiesvedības valoda — angļu
Lietas dalībnieki
Prasītājs: ZZ (pārstāvji — L. Levi un M. Vandenbussche, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
— piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.
Strīda priekšmets un apraksts
Atcelt lēmumu nepagarināt prasītāja darba līgumu un lēmumu
par prasītāja pārcelšanu uz citu departamentu un atlīdzināt gan
morālo, gan materiālo kaitējumu

