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Skarga wniesiona w dniu 24 grudnia 2007 r. — Iordanova
przeciwko Komisji

(Sprawa F-53/07)

(2008/C 107/76)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ivanka Iordanova (Warna, Bułgaria) (przedstawi-
ciele: G. Kerelov, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu
EPSO/AST/14/06 z dnia 3 kwietnia 2007 r. o odmowie dopusz-
czenia skarżącej do udziału w tym konkursie oraz żądanie
odszkodowania i zadośćuczynienia

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu
EPSO/AST/14/06 z dnia 3 kwietnia 2007 r. o odmowie
dopuszczenia skarżącej do udziału w tym konkursie;

— Zobowiązanie pozwanej do zapłaty na rzecz skarżącej
odszkodowania i zadośćuczynienia ustalonego na za zasa-
dzie słuszności na kwotę 28 718 z tytułu poniesionej
szkody i doznanej krzywdy wskutek niezgodnej z prawem
decyzji komisji konkursowej, wraz z bieżącymi odsetkami
licząc od dnia wniesienia skargi

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2007 r. — Strack
przeciwko Komisji

(Sprawa F-132/07)

(2008/C 107/77)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel:
H. Tettenborn, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 23 lipca 2007 r.
oraz dorozumianych decyzji uzupełniających z dnia 9 sierpnia
2007 r. i z dnia 11 września 2007 r., jak również decyzji z dnia
9 listopada 2007 r., w zakresie w jakim oddalają wnioski przed-
stawione przez skarżącego w dniu 9 kwietnia 2007 r., 11 maja
2007 r. i 11 października 2007 r. o zezwolenie na i) publikację
dokumentów (w świetle mających zastosowanie przepisów
prawnych, w szczególności art. 17, 17a, 19 i 24 regulaminu
pracowniczego, w tym również przepisy dotyczące praw autor-
skich oraz ochrony danych) oraz ii) złożenie skargi na (byłych)
komisarzy i urzędników Komisji, a także wniosek o odszkodo-
wanie w wysokości minimalnie 10 000 EUR.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 23 lipca
2007 r. oraz dorozumianych decyzji uzupełniających z dnia
9 sierpnia 2007 r. i z dnia 11 września 2007 r., jak również
decyzji z dnia 9 listopada 2007 r., w zakresie w jakim odda-
lają wnioski przedstawione przez skarżącego w dniu
9 kwietnia 2007 r., 11 maja 2007 r. i 11 października
2007 r. o zezwolenie na i) publikację dokumentów (w
świetle mających zastosowanie przepisów prawnych,
w szczególności art. 17, 17a, 19 i 24 regulaminu pracowni-
czego, w tym również przepisy dotyczące praw autorskich
oraz ochrony danych) oraz ii) złożenie skargi na (byłych)
komisarzy i urzędników Komisji;

— zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty w wyso-
kości co najmniej 10 000 EUR tytułem odszkodowania za
szkodę niematerialną, obejmującą zarówno uszczerbek na
zdrowiu jak i krzywdę przez decyzje, o których stwierdzenie
nieważności ten wnosi;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 26 lutego 2008 r. — Bennet i in.
przeciwko OHIM

(Sprawa F-19/08)

(2008/C 107/78)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Hiszpania) i inni
(przedstawiciel: G. Vandersanden, avocat)
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Strona pozwana: Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności ogłoszenia o konkursach otwartych
OHIM/AD/02/07 i OHIM/AST/02/07 w zakresie, w jakim ogło-
szenia te pozbawiają skarżących jakiejkolwiek szansy na znale-
zienie się na liście rezerwowej, a skarżący ci są przy tym zobo-
wiązani do uczestniczenia w tych konkursach w związku z klau-
zulą o rozwiązaniu umowy bezprawnie zawartej w tym celu w
ich umowach o pracę na czas nieokreślony. Ponadto wniosek o
zadośćuczynienie krzywdy doznanej przez skarżących.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności ogłoszenia o konkursach otwar-
tych OHIM/AST/02/07 i OHIM/AD/02/07;

— zasądzenie od strony pozwanej zadośćuczynienia za
krzywdę doznaną przez skarżących, oszacowanej słusznie i
zastrzeżeniem możliwości zwiększenia tej kwoty, na
25 000 EUR dla każdego skarżącego;

— obciążenie Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego
kosztami postępowania.
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