
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 8 lipca 2015 r. – DP/ACER

(Sprawa F-34/14) (1)

(Służba publiczna — Personel ACER — Członek personelu kontraktowego — Nieprzedłużenie umowy — 
Skarga o stwierdzenie nieważności — Dopuszczalność skargi — Zarzut niezgodności z prawem art. 6 ust. 

2 OPW ACER w świetle art. 85 ust. 1 WZIP — Skarga odszkodowawcza — Wypowiedzenie — 
Krzywda — Zadośćuczynienie)

(2015/C 270/57)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: DP (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (przedstawiciele: P. Martinet i S. Vaona, 
pełnomocnicy, D. Waelbroeck i A. Duron, adwokaci)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzedłużeniu umowy o pracę strony skarżącej w charakterze członka 
personelu kontraktowego oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 20 grudnia 2013 r., którą dyrektor Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
odmówił przedłużenia o pracę z DP.

2) Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki zapłaci na rzecz DP kwotę 7 000 EUR.

3) Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez DP.

(1) Dz.U. C 184 z 16.6.2014, s. 46.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 lipca 2015 r. – Kur/Komisja

(Sprawa F-53/14) (1)

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Dodatek na dziecko pozostające na 
utrzymaniu — Artykuł 2 ust. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Osoba traktowana jak 

dziecko pozostajace na utrzymaniu — Osoba, wobec której urzędnik ma zobowiązania alimentacyjne 
i której utrzymanie stanowi dla niego poważne obciążenie — Warunki przyznania — Cofnięcie prawa do 

dodatku — Zwrot nienależnych kwot na podstawie art. 85 regulaminu pracowniczego)

(2015/C 270/58)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Iwona Kur (Zellik, Belgia) (przedstawiciel: adwokat V. Simeons)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. S. Bohr i A.-C. Simon, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji w sprawie cofnięcia dodatku na osobę pozostającą na utrzymaniu 
przyznanego stronie skarżącej w odniesieniu do jej matki oraz w sprawie cofnięcia ochrony ubezpieczeniowej wspólnego 
systemu ubezpieczenia chorobowego instytucji europejskich (RCAM), oraz po drugie, decyzji w sprawie zwrotu nienależnie 
wypłaconych kwot.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Iwona Kur pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 421 z 24.11.2014, s. 58.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 9 lipca 2015 r. – De Almeida 
Pereira/Eurojust

(Sprawa F-142/14) (1)

(Służba publiczna — Personel Eurojust — Członek personelu tymczasowego — Ogłoszenie o wolnym 
stanowisku — Postępowanie w sprawie naboru kandydatów — Badanie kandydatur przez komisję do 

spraw naboru — Dopuszczenie do kolejnego etapu postępowania w sprawie naboru — Warunki — Ocena 
kryteriów naboru — Wymagany próg punktów — Odrzucenie kandydatury — Skarga oczywiście 

pozbawiona podstawy prawnej — Artykuł 81 regulaminu postępowania)

(2015/C 270/59)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Manuel Antonio De Almeida Pereira (Voorburg, Niderlandy) (przedstawiciel: adwokat E. H. Schulze)

Strona pozwana: Eurojust (przedstawiciele: C. Deboyser i J. Carmona-Bermejo, pełnomocnicy, B. Wägenbaur, adwokat)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie niedopuszczenia skarżącego do drugiego, ustnego etapu postępowania 
w sprawie naboru w kontekście zgłoszenia przez niego kandydatury na stanowisko doradcy Przewodniczącego Eurojust.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna.

2) Manuel Antonio De Almeida Pereira pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Eurojust.

(1) Dz.U. C 81 z 9.3.2015, s. 30.
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