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СЪД НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Жалба, подадена на 24 декември 2012 г. — ZZ/Комисия
(Дело F-158/12)
(2013/C 86/50)
Език на производството: френски

функционална група I, ведно със законната лихва за забава от
датата на падежа на всяко едно от месечните възнаграж
дения, до окончателното им изплащане,
— да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Жалба, подадена на 28 декември 2012 г. — ZZ/ЕАОС
(Дело F-162/12)

Страни
Жалбоподател: ZZ (представители: адв. A. Salerno и адв. B.
Cortese)

(2013/C 86/51)
Език на производството: френски

Ответник: Европейска комисия
Предмет на производството
Отмяна на решение, с което се отхвърля подадената от служба
„Инфраструктура и логистика“ в Люксембург молба за назна
чаване на жалбоподателя като договорно нает служител във
функционална група III, както и обезщетяване на претърпените
имуществени вреди

Страни
Жалбоподател: ZZ (представители: адв. S. Orlandi, адв. J. -N.
Louis и адв. D. Abreu Caldas)
Ответник: Европейска агенция за околната среда (ЕАОС)

Искания на жалбоподателя

Предмет на производството

— да се отмени решението на началника на отдел „Назначаване
и прекратяване на служебни правоотношения“ (ГД „HR.B.2“)
на Европейската комисия от 6 март 2012 г., с което се
отхвърля подадената от служба „Инфраструктура и
логистика“ в Люксембург молба за назначаване на жалбо
подателя като договорно нает служител във функционална
група III,

Отмяна на решение за връщане на жалбоподателя на работа от
отпуск по болест след датата, от която той следва да се счита за
работоспособен според медицинските становища

— да се осъди ответникът да поправи причинените на жалбо
подателя в резултат на обжалваното решение имуществени
вреди, чийто размер представлява разликата между съот
ветните възнаграждения във функционална група III,
считано от октомври 2011 г., и тези, които жалбоподателят
е продължил да получава като договорно нает служител във

Искания на жалбоподателя
— да се отмени решението от 20 септември 2012 г., с което
органът, оправомощен да сключва договори, отхвърля адми
нистративната жалба от 21 май 2012 г., целяща оттегляне
на решението от 21 февруари 2012 г. за връщане на жалбо
подателя на работа, считано от 24 януари 2012 г., след
отпуск по болест,
— да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

