
Wyrok Sądu z dnia 25 października 2013 r. — Komisja 
przeciwko Moschonaki 

(Sprawa T-476/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Ogłoszenie 
o naborze — Odrzucenie kandydatury — Skarga o 
stwierdzenie nieważności — Interes prawny — 
Dopuszczalność — Zasada zgodności pomiędzy skargą a 
zażaleniem — Artykuł 91 ust. 2 regulaminu pracowniczego 

— Skarga o odszkodowanie ) 

(2013/C 359/12) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. 
Currall i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Chrysanthe Moschonaki (Bruksela, 
Belgia) (przedstawiciel: N. Lhoëst, avocat) 

Interwenient popierający żądania wnoszącej odwołanie: Trybunał 
Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: T. Kennedy 
i I. Ní Riagáin Düro, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw 
Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 28 
czerwca 2011 r. w sprawie F-55/10 AS przeciwko Komisji, 
dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze. 

Sentencja 

1) Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej 
(pierwsza izba) z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie F-55/10 
AS przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze 
zostaje uchylony w zakresie, w jakim stwierdza dopuszczalność 
zarzutu, dotyczącego naruszenia art. 7 Regulaminu pracowniczego 
urzędników Unii Europejskiej, w jakim stwierdza nieważność 
decyzji z dnia 30 września 2009 r., na mocy której Komisja 
Europejska odrzuciła kandydaturę Chrysanthe Moschonaki w 
oparciu o ten zarzut, oraz w jakim zasądza od Komisji na rzecz 
Ch. Moschonaki kwotę 3 000 EUR. 

2) W pozostałym zakresie odwołanie zostaje oddalone. 

3) Sprawa zostaje przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej do 
ponownego rozpatrzenia. 

4) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U C 319 z 29.10.2011. 

Wyrok Sądu z dnia z dnia 23 października 2013 r. — Viejo 
Valle przeciwko OHIM — Établissements Coquet (filiżanka 
i spodek ze żłobieniami oraz głęboki talerz ze żłobieniami) 

(Sprawy połączone T-566/11 i T-567/11) ( 1 ) 

(Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie 
unieważnienia prawa do wzoru — Zarejestrowane wzory 
wspólnotowe przedstawiające filiżankę i spodek ze 
żłobieniami oraz głęboki talerz ze żłobieniami — Podstawa 
unieważnienia — Nieuprawnione użycie dzieła chronionego 
przez przepisy z zakresu prawa autorskiego jednego z 
państw członkowskich — Artykuł 25 ust. 1 lit. f) 

rozporządzenia (WE) nr 6/2002) 

(2013/C 359/13) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Viejo Valle, SA (L’Olleria, Hiszpania) (przedsta
wiciel: I. Temiño Ceniceros, avocat) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciel: V. 
Melgar, pełnomocnik) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą OHIM była również, 
interwenient przed Sądem: Établissements Coquet (Saint-Léonard- 
de-Noblat, Francja) (przedstawiciel: C. Bouchenard, avocat) 

Przedmiot 

Skargi na decyzje Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 29 
lipca 2011 r. (sprawy R 1054/2010-3 i R 1055/2010-3) doty
czące postępowania w sprawie unieważnienia pomiędzy Établis
sements Coquet a Viejo Valle, SA. 

Sentencja 

1) Sprawy T-566/11 i T-567/11 zostają połączone do celów 
wydania wyroku. 

2) Skargi zostają oddalone. 

3) Viejo Valle, SA pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) i przez Établissements Coquet. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 4.2.2012.
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