
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2015 r. – ZZ/Parlament

(Sprawa F-109/15)

(2015/C 328/33)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Wolff)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzyznania stronie skarżącej dodatku na zagospodarowanie.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji kierownika wydziału ds. uprawnień indywidualnych i wynagrodzeń, wydanej w dniu 
12 grudnia 2014 r., jak również decyzji strony pozwanej z dnia 20 kwietnia 2015 r.;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz strony skarżącej dodatku na zagospodarowanie w kwocie 21 688,20 EUR, 
powiększonej o odsetki ustawowe, od dnia złożenia wniosku;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-110/15)

(2015/C 328/34)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych strony skarżącej do systemu emerytalnego 
Unii, z zastosowaniem nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu 
pracowniczego i żądanie zasądzenia od strony pozwanej zapłaty kwoty 1 EUR przewidywanej za szkodę, którą strona 
skarżąca miała ponieść.
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie niezgodności z prawem art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych z dnia 15 lipca 2011 r. do art. 11 ust. 2 
załącznika VIII do regulaminu pracowniczego;

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie doliczenia lat służby uprawniających do emerytury 
przysługujących w odniesieniu do uprawnień emerytalnych nabytych przez skarżącego przed rozpoczęciem przez 
niego służby w ramach ich przeniesienia do systemu emerytalnego instytucji Unii Europejskiej zgodnie z ogólnymi 
przepisami wykonawczymi do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 15 lipca 2011 r.;

— pomocniczo, zasądzenie od Komisji Europejskiej jednego euro w przewidywaniu odszkodowania za poniesioną przez 
skarżącego szkodę;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2015 r. – ZZ/OHIM

(Sprawa F-116/15)

(2015/C 328/35)

Język postępowania: niemiecki

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 decyzji o przeniesieniu skarżącego z działu „Współpraca międzynarodowa i kwestie prawne” do 
działu „Operacje”.

Żądania strony skarżącej

Skarżący wnosi o:

— stwierdzenie nieważności decyzji OHIM z dnia 2 października 2014 r., na podstawie której skarżący został przeniesiony 
z działu Współpraca międzynarodowa i kwestie prawne do działu Operacje;

— obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 18 sierpnia 2015 r. – ZZ przeciwko F4E

(Sprawa F-117/15)

(2015/C 328/36)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Asmaryan Degtyareva)
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