
Skarga wniesiona w dniu 22 października 2012 r. — ZZ 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-122/12) 

(2013/C 26/147) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat J. Lecuyer) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady o zwolnieniu skarżącego 
i odszkodowanie oraz zadośćuczynienie 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady o zwolnieniu skarżą
cego i w niezbędnym zakresie stwierdzenie nieważności 
decyzji oddalającej zażalenie na te decyzję 

— zasądzenie od Rady na rzecz skarżącego kwoty określonej 
tymczasowo jako 160 181,85 EUR tytułem naprawienia 
poniesionej przez niego szkody; 

— zasądzenie od Rady na rzecz skarżącego kwoty określonej 
tymczasowo jako 25 000 EUR tytułem zadośćuczynienia 
doznanej przez niego krzywdzie; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 22 października 2012 r. — ZZ 
przeciwko EMCDDA 

(Sprawa F-124/12) 

(2013/C 26/148) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, 
S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal) 

Strona pozwana: Europejskie Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzedłużeniu zawartej ze 
skarżącym umowy członka personelu tymczasowego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do 
zawierania umów o nieprzedłużeniu zawartej ze skarżącym 
umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczaso
wego na podstawie art. 2 lit. a) WZIP; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności odpowiedzi o 
oddaleniu zażalenia mającego na celu przedłużenie zawartej 
ze skarżącym umowy; 

— obciążenie EMCDDA kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2012 r. — ZZ 
przeciwko OHIM 

(Sprawa F-125/12) 

(2013/C 26/149) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za 
rok 2011 r. i decyzji wyznaczającej cele do osiągnięcia oraz 
zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności dotyczącego skarżącego sprawoz
dania z oceny (appraisal report) za rok 2011 w brzmieniu z 
dnia 1 lutego 2012 r. oraz wiadomości elektronicznych 
strony pozwanej wysłanych w dniu 2 lutego 2012 r. o 
godz. 14.51 i 15.49 w zakresie, w jakim ustalają one 
wyznaczone przez OHIM dla skarżącego celem w okresie 
od dnia 1 października 2011 r. do dnia 30 września 
2012 r.; 

— zasądzenie od OHIM na rzecz skarżącego zadośćuczynienia 
za krzywdę w odpowiedniej wysokości ustalonej według 
uznania Sądu; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.
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