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Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-24/13) 

(2013/C 207/91) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej żądanie odszkodo
wawcze strony skarżącej w związku z błędami popełnionymi 
przez Komisję przy okazji postępowania w sprawie naboru, 
które nie zostało doprowadzone do końca 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 5 czerwca 2012 r. i z dnia 7 grudnia 2012 r. oddala
jących żądanie odszkodowawcze skarżącej; 

— zobowiązanie Komisji Europejskiej do odtworzenia ścieżki 
kariery zawodowej skarżącej; 

— zasądzenie od Komisji kwoty 14 911,07 EUR, zapłaty 
składek do systemu emerytalno-rentowego od października 
2011 r. oraz kwoty 2 500 EUR tytułem naprawienia szkody 
i zadośćuczynienia krzywdzie, z zastrzeżeniem możliwości 
podwyższenia lub obniżenia tych kwot w toku postępowa
nia, powiększonych o odsetki za zwłokę liczone od dnia, w 
którym stały się wymagalne, według stopy ustalonej przez 
EBC dla podstawowych operacji refinansujących powięk
szonej o dwa punkty; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2013 r. — ZZ 
przeciwko OHIM 

(Sprawa F-26/13) 

(2013/C 207/92) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

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

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony 
skarżącej za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 
30 września 2011 r. i żądanie odszkodowania 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony 
skarżącej za okres od dnia 1 października 2010 r. do 
dnia 30 września 2011 r.; 

— obciążenie OHIM zapłatą właściwego zostawionego do 
uznania Sądu odszkodowania — w kwocie nie niższej niż 
500 EUR — celem zadośćuczynienia stronie skarżącej za 
krzywdę doznaną przez nią w wyniku wydania zaskarżo
nego sprawozdania z oceny; 

— obciążenie OHIM kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-27/13) 

(2013/C 207/93) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat É. Boigelot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu skarżącego do 
niższej grupy zaszeregowania AD8 na podstawie art. 9 ust. 1 lit. 
f) załącznika IX do regulaminu pracowniczego oraz żądanie 
odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu jakoby doznanej 
krzywdy i poniesionej szkody 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 5 czerwca 2012 r. 
wydanej przez trójczłonowy organ powołujący w sprawie 
MS 08/058, zgodnie z którą „przewidziana w art. 9 ust. 1 
lit. f) załączniku IX do regulaminu pracowniczego sankcja 
przeniesienia do niższej grupy zaszeregowania zostaje nało 
żona (na skarżącego)” i to „ze skutkiem od następnego 
miesiąca po podpisaniu”;
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