
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2014 r. – De Nicola 
przeciwko EBI

(Sprawa F-59/09 RENV) (1)

(Służba publiczna — Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia — Personel EBI — Ocena 
roczna — Przepisy wewnętrzne — Postępowanie odwoławcze — Prawo do bycia wysłuchanym — 
Naruszenie przez komisję odwoławczą — Niezgodność z prawem decyzji komisji odwoławczej — 

Mobbing — Umorzenie postępowania w zakresie żądania odszkodowania)

(2015/C 016/71)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: T. Gilliams i G. Nuvoli, w charakterze pełnomocników, 
wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 29 kwietnia 2008 r. o awansach, nieuwzględniającej nazwiska 
skarżącego, jak również oceny skarżącego za 2007 r. Po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej 
o dalszym obradowaniu pomimo zgłoszenia wniosku o wykluczenie. Wreszcie, stwierdzenie, że skarżący był ofiarą 
mobbingu i nakazanie stronie pozwanej jego zaprzestania oraz zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji komisji odwoławczej Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 14 listopada 2008 r.

2) Umarza się postępowanie w zakresie żądania naprawienia podnoszonej szkody z tytułu mobbingu.

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicolę w sprawach F- 
59/09, T-264/11 P i F-59/09 RENV.

(1) Dz.U. C 205 z 29.8.2009, s. 49.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2014 r. – McCoy 
przeciwko Komitetowi Regionów

(Sprawa F-156/12) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie — Zawinione zachowanie — Mobbing ze 
strony przełożonych — Choroba zawodowa — Świadczenie przyznane na podstawie art. 73 regulaminu 
pracowniczego niestanowiące pełnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę — Wniosek o dodatkowe 

odszkodowanie)

(2015/C 016/72)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: McCoy (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)
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Strona pozwana: Komitet Regionów (przedstawiciele: S. Bachotet i J.C Cañoto Argüelles, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia z powodu 
zawinionego zachowania Komitetu Regionów i żądanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia.

Sentencja wyroku

1) Komitet Regionów Unii Europejskiej wypłaci R. McCoy’owi kwotę 20 000 EUR.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komitet Regionów Unii Europejskiej pokrywa własne koszty postępowania oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez 
R. McCoy’a.

(1) Dz.U. C 71 z 9.3.2013, s.31.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 listopada 2014 r. – EH przeciwko 
Komisji

(Sprawa F-42/14) (1)

(Służba publiczna — Urzędnik — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Reguła zapobiegania kumulacji 
dodatków krajowych i wynikających z regulaminu pracowniczego — Pobieranie przez małżonka urzędnika 
krajowych dodatków rodzinnych — Brak zgłoszenia przez urzędnika zmian w swojej sytuacji osobistej do 

administracji — Postępowanie dyscyplinarne — Kara dyscyplinarna — Obniżenie stopnia 
zaszeregowania — Proporcjonalność — Uzasadnienie — Okoliczności łagodzące — Niedochowanie 

staranności przez administrację)

(2015/C 016/73)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: EH (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie nałożenia na skarżącego kary w postaci obniżenia jego 
zaszeregowania o trzy stopnie za naruszenie zasady zapobiegania zbiegowi dodatków rodzinnych krajowych i wynikających 
z regulaminu pracowniczego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) EH pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 212 z 7.7.2014, s. 45.
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