
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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Strona pozwana: Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Programu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej 
(F4E)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Programu ITER i Rozwoju 
Energii Termojądrowej o niedopuszczeniu skarżącej na listę rezerwy kadrowej postępowania w sprawie naboru 
F4E/CA/ST/FGIV/2015/001 oraz unieważnienie tego postepowania i stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie 
powołania wybranych kandydatów na stanowiska do obsadzenia.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie naboru Fusion for Energy o sygnaturze 
F4E/CA/ST/FGIV/2015/001na stanowiska zastępcy oficjalnego kontrolera kosztów „Cost control support oficer”;

— Stwierdzenie nieważności listy rezerwy kadrowej sporządzonej przez pozwaną w wyniku postępowania w sprawie 
naboru;

— Stwierdzenie nieważności powołania wybranych kandydatów na stanowiska do obsadzenia i objęcia stanowisk przez 
kandydatów zaproponowanych przez komisję rekrutacyjną i wybranych przez dyrektora Fusion for Energy;

— Stwierdzenie, że należy ponownie przeprowadzić postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowiska zastępcy 
oficjalnego kontrolera kosztów „Cost control support oficer”;

— Nakazanie przeprowadzenia egzaminu pisemnego w nowym postepowaniu w sprawie naboru na stanowisko zastępcy 
oficjalnego kontrolera kosztów „Cost control support oficer” i przeprowadzenie go bezzwłocznie w celu wyłonienia 
kandydatów;

— Stwierdzenie, że uprawnienie pozwanej do nieprzeprowadzenia egzaminu pisemnego w postępowaniach w sprawie 
naboru, ustanowione przez pozwaną w przewodniku dla kandydatów („Guide for Applicants”) w niniejszej sprawie 
stanowiło naruszenie prawa i było nieważne;

— Zarządzenie wszelkich środków, które Sąd uzna za właściwe w celu powtórzenia postępowania w sprawie naboru 
zgodnie z regułami ustanowionymi w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko („Vacancy Notice”) opublikowanym 
w dniu 5 lutego 2015 r. i zawartymi w przewodniku dla kandydatów („Guide for Applicants”), o którym mowa w tym 
dokumencie, gdzie przeprowadzenie egzaminu ustnego i pisemnego jest obowiązkowe;

— Obciążenie pozwanej, Fusion for Energy, kosztami postępowania.
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