
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 listopada 2015 r. – van der Spree/ 
Komisja

(Sprawa F-37/15) (1)

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Zakończenie służby — Artykuł 6 ust. 1 załącznika VII do 
regulaminu pracowniczego — Dodatek na ponowne zagospodarowanie w stawce podstawowej dwóch 

miesięcznych wynagrodzeń podstawowych — Zmiana miejsca zamieszkania przez skarżącego — Miejsce 
zamieszkania córki skarżącego — Dowód)

(2016/C 007/47)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniel van der Spree (Eischoll, Szwajcaria) (przedstawiciel: adwokat C. Mourato)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i T. S. Bohr, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącego o wypłacenie mu dodatku na ponowne 
zagospodarowanie w podwójnej wysokości w następstwie jego przeprowadzki do Szwajcarii.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Daniel van der Spree pokrywa własne koszty postępowania i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 178 z 1.6.2015, s. 26.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 18 listopada 2015 r. – FH/ 
Parlament Europejski

(Sprawa F-73/15) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wniosek o wypłacenie diet dziennych — Dorozumiana decyzja 
odmowna, po której nastąpiło wydanie wyraźnej decyzji odmownej — Brak zażalenia na dorozumianą 
decyzję odmowną — Charakter potwierdzający wyraźnej decyzji odmownej — Prekluzja — Oczywista 

niedopuszczalność)

(2016/C 007/48)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: FH (przedstawiciel: adwokat M. Casado García-Hirschfeld)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: O. Caisou-Rousseau i N. Chemaï, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu skarżącemu diet dziennych w następstwie przeniesienia się 
przez niego z Komisji, w której był zatrudniony w delegaturze UE w Jemenie, do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
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Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Parlament Europejski pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez FH.

(1) Dz.U. 245 z 27.7.2015, s. 50.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 17 listopada 2015 r. – Ayres de 
Abreu/EKES

(Sprawa F-90/15)

(Służba publiczna — Oczywista niedopuszczalność — Reprezentowanie przez adwokata — Strona 
skarżąca posiadająca status adwokata — Niemożność reprezentowania strony skarżącej przez adwokata, 

który nie jest osobą trzecią)

(2016/C 007/49)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Antonio Ayres de Abreu (Cascais, Portugalia)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieudzielenia zgody na przejście na emeryturę.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Antonio Ayres de Abreu pokrywa własne koszty postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 23 października 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-135/15)

(2016/C 007/50)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat B. Sahki)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AST/130/14 w sprawie niedopuszczenia 
skarżącego do etapu oceny zintegrowanej w związku z brakiem posiadania wymaganego poziomu wykształcenia oraz 
minimum sześcioletniego doświadczenia zawodowego w związku z charakterem obowiązków służbowych.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności spornej decyzji przewodniczącego komisji konkursowej Europejskiego Urzędu Doboru Kadr 
(EPSO) z dnia 16 czerwca 2014 r., w następstwie zgłoszenia kandydatury w dniu 1 kwietnia 2014 r.;
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