
Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej 
wydanego w dniu 5 maja 2009 r. w sprawie F-27/08 
Simões Dos Santos przeciwko OHIM, wniesione w dniu 
6 lipca 2009 r. przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 

Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

(Sprawa T-260/09 P) 

(2009/C 220/74) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: I. 
de Medrano Caballero, pełnomocnik, wspierany przez D. Wael
broecka, adwokata) 

Druga strona postępowania: Manuel Simões Dos Santos (Madryd, 
Hiszpania) 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej w 
sprawie F-27/08 zawierającego wniosek o odszkodowanie; 

— uwzględnienie zarzutów wnoszącego odwołanie wniesio
nych w pierwszej instancji tj. oddalenie skargi jako bezza
sadnej; 

— obciążenie strony pozwanej w postępowaniu odwoławczym 
kosztami tego postępowania i kosztami postępowania, które 
odbyło się przed Sądem do spraw Służby Publicznej. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszym odwołaniu Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wnosi o 
uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 
maja 2009 r. wydanego w sprawie F-27/08 Simões Dos Santos 
przeciwko OHIM, w którym Sąd stwierdził nieważność decyzji 
PERS-01-07 i pisma OHIM z dnia 15 czerwca 2007 r. w 
zakresie, w jakim oznaczają one potwierdzenie usunięcie reszty 
punktów za zasługi Simõesa Dos Santosa w następstwie jego 
awansu. 

Na poparcie odwołania OHIM przedstawia trzy zarzuty wyni
kające z: 

— naruszenia prawa przez Sąd do spraw Służby Publicznej, 
który naruszając orzecznictwo dotyczące warunków stoso
wania z mocą wsteczną aktu prawnego oraz zasadę uzasad
nionych oczekiwań stwierdził, że OHIM naruszył zasadę 
pewności prawa oraz zasadę zakazu działania prawa wstecz; 

— naruszenia prawa w zakresie, w jakim Sąd do spraw Służby 
Publicznej uznał, że OHIM naruszył art. 233 WE i zasadę 
powagi rzeczy osądzonej wynikającej z wyroku Sądu Pierw
szej Instancji wydanego w dniu 14 lutego 2007 r. w sprawie 
T-435/04 Simões Dos Santos przeciwo OHIM, podczas gdy 
środki przyjęte przez OHIM w celu wykonania tego wyroku 
były jedynymi dozwolonymi bez naruszania zasady zakazu 
niedyskryminacji; 

— niezgodnego z prawem przyznania przez Sąd do spraw 
Służby Publicznej zadośćuczynienia za krzywdę, w związku 
z czym OHIM nie naruszył prawa zaś Sąd do spraw Służby 
Publicznej orzekł ultra petita. 

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej 
wydanego w dniu 28 kwietnia 2009 r. w sprawach 
połączonych F-5/05 Violetti i in. przeciwko Komisji i F- 
7/05 Schmit przeciwko Komisji wniesione w dniu 6 lipca 

2009 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich 

(Sprawa T-261/09 P) 

(2009/C 220/75) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta
wiciele: J. Currall i J.P. Keppenne, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Antonello Violetti (Cittiglio, Włochy), 
Nadine Schmit (Ispra, Włochy), Rada Unii Europejskiej, Anna 
Bassi Perucchini (Reno di Leggiuno, Włochy), Marco Basso 
(Varano Borghi, Włochy), Ernesto Brognieri (Barasso, Włochy), 
Sergio Brusorio (Sesto Calende, Włochy), Natale Cao (Ispra), 
Renato Cazzaniga (Ispra), Elvidio Flammini (Varèse, Włochy), 
Luigi Magistri (Ispra), Reginella Molinari Canale (Ispra), Giuseppe 
Morelli (Besozzo, Włochy), Nadia Valentini (Varèse) i Giuseppe 
Zara (Ispra) 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawach połą
czonych F-5/05 i F-7/05 Violetti i in. przeciwko Komisji w 
zakresie, w jakim w tym wyroku stwierdzono dopuszczal
ność skarg o stwierdzenie nieważności decyzji OLAF o prze
kazaniu informacji władzom włoskim; 

— wydanie orzeczenia w niniejszych sprawach przez sam Sąd, 
stwierdzenie niedopuszczalności skarg o stwierdzenie 
nieważności wniesionych przez skarżących; 

— obciążenie skarżących w pierwszej instancji kosztami postę
powania, w tym kosztami postępowania przed Sądem do 
spraw Służby Publicznej. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszym odwołaniu Komisja wnosi o uchylenie wyroku 
Sądu do spraw Służby Publicznej (SSP) z dnia 28 kwietnia 
2009 r. wydanym w sprawach połączonych F-5/05 i F-7/05 
Violetti i in. przeciwko Komisji, na mocy którego SSP stwierdził 
nieważność decyzji Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) o przekazaniu informacji doty
czących skarżących w pierwszej instancji włoskim organom 
sądowym i zasądził od Komisji kwotę 3 000 EUR na rzecz 
każdego ze skarżących tytułem odszkodowania.
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