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SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
Skarga wniesiona w dniu 24 grudnia 2012 r. — ZZ
przeciwko Komisji

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

(Sprawa F-158/12)
(2013/C 86/50)

Skarga wniesiona w dniu 28 grudnia 2012 r. — ZZ
przeciwko EEA

Język postępowania: francuski
(Sprawa F-162/12)
Strony

(2013/C 86/51)

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci A. Salerno i B.
Cortese)

Język postępowania: francuski

Strona pozwana: Komisja Europejska
Przedmiot i opis sporu
Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku o
zatrudnienie skarżącego w charakterze członka personelu
kontraktowego w grupie funkcyjnej III złożonego przez Biuro
Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu oraz zasądzenie
odszkodowana za poniesioną szkodę materialną.

Strony
Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.-N.
Louis i D. Abreu Caldas)
Strona pozwana: Europejska Agencja Środowiska
Przedmiot i opis sporu

Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie nieważności decyzji kierownika wydziału
„Rekrutacja i zakończenie służby” (DG HR.B.2) Komisji
Europejskiej z dnia 6 marca 2012 r. o oddaleniu wniosku
o zatrudnienie skarżącego w charakterze członka personelu
kontraktowego w grupie funkcyjnej III złożonego przez
Biuro Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu;
— zobowiązanie strony pozwanej do naprawienia wyrządzonej
zaskarżoną decyzją szkody materialnej, która powinna być
wyceniona na kwotę odpowiadającą różnicy między wyna
grodzeniem w grupie funkcyjnej III od października 2011 r.
a wynagrodzeniem pobieranym w grupie funkcyjnej I, wraz
z odsetkami liczonymi od dnia wymagalności każdego z
wynagrodzeń miesięcznych do dnia ich rzeczywistej zapłaty;

Stwierdzenie nieważności decyzji o przywróceniu skarżącego do
pracy po zakończeniu zwolnienia chorobowego z dniem, w
którym zgodnie z opiniami lekarskimi byłby zdolny do pracy.
Żądania strony skarżącej
— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w dniu 20
września 2012 r. przez organ upoważniony do zawierania
umów w sprawie oddalenia zażalenia z dnia 21 maja 2012
r. dotyczącego cofnięcia decyzji z dnia 21 lutego 2012 r. o
przywróceniu skarżącego do pracy po zakończeniu zwol
nienia lekarskiego z dniem 24 stycznia 2012 r.
— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

