
— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 grudnia 2012 r., 
zakomunikowanej w dniu 18 grudnia 2012 r., w której 
organ powołujący oddalił zażalenie skarżącego, wniesione 
w dniu 10 października 2012 r. i noszące sygnaturę 
R/566/12; 

— zasądzenie od pozwanej zapłaty, tytułem zadośćuczynienia, 
odszkodowania za szkody materialne i uszczerbek w 
karierze skarżącego, tymczasowo kwoty 1 EUR, na poczet 
kwoty ocenianej, z zastrzeżeniem jej podwyższenia albo 
obniżenia w toku postępowania w tej instancji, na 20 000 
EUR; 

— w każdym razie obciążenie pozwanej całością kosztów 
postępowania, zgodnie z art. 87 ust. 1 regulaminu postępo
wania przed Sądem do spraw Służby Publicznej. 

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

(Sprawa F-28/13) 

(2013/C 207/94) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisji 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących zatrzymania 
kwot z wynagrodzenia skarżącego za miesiące czerwiec, lipiec, 
sierpień, wrzesień i październik 2012 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności pisma z dnia 6 lipca 2012 r., w 
którym PMO informuje skarżącego o swojej decyzji o przy
chyleniu się do zalecenia OLAF z dnia 30 marca 2012 r. i 
precyzuje, (i) że z jego wynagrodzenia za czerwiec 2012 r. 
została odzyskana kwota 5 530 EUR (nienależnie wypłacone 
dodatki), (ii) że z jego wynagrodzenia za lipiec 2012 r. 
zostanie potrącona kwota 3 822,80 EUR (odsetki za zwłokę 
od nienależnie wypłaconych kwot), i (iii) że z jego wyna
grodzenia za sierpień 2012 r. zostanie potrącona kwota 
2 372 EUR (zwrot kosztów leczenia) oraz 699,20 EUR 
(odsetki za zwłokę); 

— stwierdzenie nieważności dokonanych zatrzymań z wyna
grodzenia skarżącego za miesiące czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień i październik oraz, w razie potrzeby, wszelkich 
innych zatrzymań dokonywanych w ramach wykonania 
zaskarżonej decyzji; 

— stwierdzenie nieważności pisma z dnia 10 lipca 2012 r. 
zawierającego żądanie jednorazowego zatrzymania z jego 
wynagrodzenia za miesiąc sierpień 2012 r. łącznej kwoty 
3 071,20 EUR, bądź — jeśli kwota długu okazałaby się zbyt 
wysoka, aby mogła zostać pobrana a jednym razem — 
rozłożenie zwrotu na kilka miesięcy; 

— stwierdzenie nieważności pisma z dnia 20 lipca 2012 r., w 
którym, skarżący został poinformowany, że jego wydział nie 
był w stanie doprowadzić do odzyskania kwoty 3 822,80 
EUR, odpowiadającej odsetkom za zwłokę, z wynagrodzenia 
za lipiec i że w związku z tym kwota ta zostanie odzyskana 
łącznie z wynagrodzenia za miesiąc październik 2012 r., po 
przeprowadzeniu odzyskania w sierpniu i wrześniu 2012; 

— stwierdzenie częściowej nieważności decyzji przyjętej w dniu 
17 grudnia 2012 r. i zakomunikowanej w tym samym dniu, 
w zakresie, w jakim oddala ona zażalenie skarżącego w 
odniesieniu do spornych diet dziennych i odszkodowania 
za szkodę spowodowaną zwłoką; 

— zasądzenie od Komisji zapłaty odsetek za zwłokę liczonych 
począwszy od czerwca 2012 r. od kwoty 5 530 EUR, od 
sierpnia 2012 r. od pierwszej kwoty 1 535,60 EUR, od 
września 2012 r. od kwoty dodatkowej 1 535,60 EUR i 
od października 2012 r. od kwoty 3 822,80 EUR, do 
momentu gdy kwoty te zostaną mu zwrócone, przy czym 
w związku ze zwrotem kwoty 3 071,20 EUR wraz z wyna
grodzeniem za styczeń 2013 r. odsetki za zwłokę nie są już 
należne począwszy od momentu dokonania tego zwrotu; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2013 r. — ZZ 
przeciwko EMA 

(Sprawa F-29/13) 

(2013/C 207/95) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.-N. 
Louis, D. Abreu Caldas) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzedłużeniu ze 
skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu 
tymczasowego oraz żądanie zadośćuczynienia 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 30 sierpnia 2012 r. 
o nieprzedłużeniu ze skarżącym umowy o pracę, zakoń
czeniu jego stosunku pracy z dniem 30 kwietnia 2013 r. 
oraz urlopowaniu go z urzędu; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 26 lutego 2013 r. 
oddalającej wniosek o przedłużenie umowy o pracę; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania oraz 
zasądzenie od niej na rzecz skarżącego kwoty 25 000 
EUR tytułem zadośćuczynienia.
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