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Sprawa T- Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2020 r. – Di Bernardo/Komisja

(Sprawa T-41/20)

(2020/C 77/81)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Danilo Di Bernardo (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Skarżący wnosi do Sądu o:

—  stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 13 marca 2019 r. wydanej w celu wykonania wyroku z dnia 29 listopada 2018 r. w spra-
wie T-811/16;

—  zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego, celem naprawienia poniesionej przez niego szkody, kwoty 50 000 EUR a także kwoty 
7 000 EUR, z zastrzeżeniem jej zwiększenia w trakcie postępowania, celem naprawienia krzywdy;

—  obciążenia Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżący podnosi dwa zarzuty.

1. Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia ogłoszenia o konkursie przez komisję konkursową w zakresie, w jakim przyjęte przez 
nią kryteria dopuszczenia bezprawnie ograniczają zakres tego ogłoszenia. Skarżący podnosi w tym względzie, że przyjmując 
kryteria dopuszczenia, które skutkują wykluczeniem uwzględnienia doświadczenia porównywalnego z doświadczeniem skar-
żącego, które jest jednak zgodne z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie, komisja konkursowa naruszyła to ogło-
szenie.

2. Zarzut drugi dotyczący oczywistych błędów w ocenie, które obarczają zaskarżoną decyzję i dotyczą kwestii, czy doświadcze-
nie zawodowe skarżącego jest związane z charakterem obowiązków opisanych w ogłoszeniu o konkursie.

Sprawa T- Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2020 r. – KRBL/EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

(Sprawa T-45/20)

(2020/C 77/82)

Język skargi: angielski

Strony

Strona skarżąca: KRBL Ltd (Delhi, India) (przedstawiciel: P. Strickland, solicitor)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą: P.K. Overseas Pte Ltd (Singapur, Singapur)


	Sprawa T- 41/20: Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2020 r. – Di Bernardo/Komisja
	Sprawa T- 45/20: Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2020 r. – KRBL/EUIPO – P.K. Overseas (INDIA SALAM Pure Basmati Rice)

