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Predmet a opis sporu

C 138/37

Žaloba podaná 14. marca 2012 — ZZ/BEREC

Zrušenie implicitného rozhodnutia Komisie nenahradiť štvrtinu
trov konania žalobcu v rámci veci F-56/09, Marcuccio/Komisia,
na náhradu ktorých bola žalovaná zaviazaná rozsudkom z
9. júna 2011

(Vec F-35/12)
(2012/C 138/87)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania

Návrhy žalobcu

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A.
Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

— zrušiť rozhodnutie Európskej komisie alebo prinajmenšom
jej pripísateľné, ktoré zamieta bez ohľadu na formu tohto
zamietnutia a na to, či je úplné alebo čiastočné, návrhy
žalobcu formulované v žiadosti zo 4. januára 2011,

Žalovaný: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komu
nikácie (BEREC)

Predmet a opis sporu
— v nevyhnutnom rozsahu zrušiť rozhodnutie bez ohľadu na
jeho formu, ktoré zamieta sťažnosť žalobcu z 20. júla 2011
podanú proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti zo
4. januára 2011,

Zrušenie rozhodnutia uplatňovať na žalobcu od jeho nástupu
do funkcie ustanovenie o zdravotnej neschopnosti v nadväz
nosti na nástupnú lekársku prehliadku a rozhodnutia zamietnuť
sťažnosť žalobcu

Návrhy žalobcu
— v nevyhnutnom rozsahu konštatovať, že Komisia tým, že sa
najmä nevyjadrila k žiadosti zo 4. januára 2011, nezákonne
opomenula vykonať rozhodnutie Všeobecného súdu z
9. júna 2010 vo veci F-56/09, Marcuccio/Komisia, a
najmä bod 4) jeho výroku,

— zrušiť rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti žalobcu proti
rozhodnutiu o uplatnení ustanovenia o zdravotnej neschop
nosti voči nemu od jeho nástupu do funkcie,
— v rozsahu v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutie uplat
ňovať na žalobcu od jeho nástupu do funkcie ustanovenie o
zdravotnej neschopnosti,

— zaviazať Komisiu na zaplatenie sumy3 174,87 eura, ktorá
bude žalobcovi vytvárať, ak, a v rozsahu, v akom mu
nebude zaplatená, úroky vo výške 10 % ročne s ročnou
kapitalizáciou odo dňa nasledujúceho po podaní tejto
žaloby až do dňa úplného zaplatenia tejto sumy,

— zaviazať Komisiu, aby žalobcovi zaplatila sumu 10 eur
denne za každý deň, po skončení ktorého odo dňa nasle
dujúceho po podaní tejto žaloby a bez časového obme
dzenia bude pretrvávať nesplnenie povinnosti zaplatiť mu
sumu 3 174,87 eura alebo prinajmenšom bude trvať nevy
jadrenie sa k žiadosti zo 4. januára 2011, sumu 10 eur,
ktorú treba zaplatiť od tohto dňa a ktorá bude žalobcovi
vytvárať, ak a v rozsahu, v akom mu nebude zaplatená,
úroky vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou odo
dňa nasledujúceho po dni, keď mala byť vyššie uvedená
suma zaplatená, až do dňa úplného zaplatenia tejto sumy,

— zaviazať BEREC na náhradu trov konania.

Žaloba podaná 19. marca 2012 — ZZ/FRA
(Vec F-38/12)
(2012/C 138/88)
Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: L. Levi a M. Vandenbussche,
advokáti)
Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre základné práva

— zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.
Predmet a opis sporu
Zrušenie rozhodnutia o nepredĺžení pracovnej zmluvy žalob
kyne a rozhodnutia o preložení žalobkyne na iné oddelenie a
náhrada nemajetkovej a majetkovej ujmy

