
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 2 marca 2016 r. – FY/Komisja

(Sprawa F-59/15) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Odprawa — Artykuł 12 ust. 2 załącznika VIII 
do regulaminu pracowniczego — Zakończenie służby)

(2016/C 136/66)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: FX (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie wypłacenia dochodzonej przez skarżącego odprawy 
w związku z zakończeniem pełnienia przez niego funkcji oraz o nieprzyznaniu odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu 
podnoszonych szkody i krzywdy.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) FX pokrywa dwie trzecie własnych kosztów.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona jedna trzecią kosztów poniesionych przez FX.

(1) Dz.U. C 213 z 29.6.2015, s. 48.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 2 marca 2016 r. – Molina/OHIM

(Sprawa F-60/15) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Personel OHIM — Umowa na czas określony 
zawierająca klauzulę o swym rozwiązaniu — Klauzula przewidująca zakończenie umowy w przypadku, gdy 
pracownik nie zostanie wpisany na listę rezerwy kadrowej konkursu — Rozwiązanie umowy na podstawie 
klauzuli rozwiązującej — Data wejścia w życie klauzuli rozwiązującej — Konkursy otwarte OHIM/AD/ 

01/13 i OHIM/AST/02/13)

(2016/C 136/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Luis Ruiz Molina (San Juan de Alicante, Hiszpania) (przedstawiciele: początkowo adwokat N. Lhoëst, 
następnie adwokaci N. Lhoëst i S. Michiels)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: 
początkowo adwokat B. Wägenbaur, następnie A. Lukošiūtė, pełnomocnik, adwokat B. Wägenbaur)
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Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji prezesa OHIM z dnia 4 czerwca 2014 r. o rozwiązaniu ze skarżącym umowy o pracę 
w charakterze członka personelu tymczasowego oraz żądanie przywrócenia do pracy w OHIM, jeśli to możliwe, a jeśli nie, 
to godziwej rekompensaty finansowej za niezgodne z prawem rozwiązanie z nim umowy, a także żądanie 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) José Luis Ruiz Molina pokrywa własne koszty i zostaje obciążony połową kosztów poniesionych przez Urząd Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

3) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) pokrywa połowę swoich kosztów postępowania.

(1) Dz.U. C 213 z 29.6.2015, s. 48.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 1 marca 2016 r. – Pujante Cuadrupani/ 
GSA

(Sprawa F-83/15) (1)

(Służba publiczna — Zatrudnienie — Członek personelu tymczasowego — Zwolnienie po okresie 
próbnym — Skarga o stwierdzenie nieważności skierowana jednocześnie przeciwko decyzji o zwolnieniu 
i potwierdzającej decyzji o zwolnieniu — Dopuszczalność — Artykuł 14 ust. 3 WZIP — Nadużycie władzy 
i procedury — Oczywisty błąd w ocenie — Prawo do obrony — Zasięgnięcie opinii wspólnego komitetu ds. 
ocen — Opinia wydana w oparciu o badanie dokumentów na piśmie, bez wysłuchania skarżącego — Brak 

naruszenia prawa do obrony)

(2016/C 136/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Antonio Pujante Cuadrupani (Murcja, Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme)

Strona pozwana: Agencja Europejskiego GNSS (przedstawiciele: O. Lambinet i D. Petrlík, pełnomocnicy, adwokaci 
D. Waelbroeck i A. Duron)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny okresu próbnego skarżącego oraz późniejszej decyzji dyrektora 
wykonawczego pozwanej o zwolnieniu skarżącego po okresie próbnym.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Antonio Pujante Cuadrupani pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Agencję Europejskiego GNSS.

(1) Dz.U. C 279 z 24.8.2015, s. 60.
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