
Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zamknięcia postępowania wszczętego na podstawie art. 73 
Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej w następstwie wypadku z dnia 8 grudnia 2003 r., któremu uległ Christian 
Guittet w zakresie, w jakim ustalono w niej na 65 % stopień jego trwałej, częściowej niezdolności do pracy na podstawie art. 12 
zasad ubezpieczenia urzędników Unii Europejskiej od ryzyka wypadku i choroby zawodowej w brzmieniu obowiązującym przed 
1 stycznia 2006 r.

2) Komisja Europejska wypłaci Ch. Guittetowi kwotę 5 000 EUR.

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Ch. Guitteta.

(1) Dz.U. C 294 z 7.9.2015, s. 83.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 maja 2016 r. – FS/EKES

(Sprawa F-102/15) (1)

(Służba publiczna — Personel tymczasowy — Artykuł 41 Karty praw podstawowych — Prawo dostępu 
każdej osoby do dotyczących jej akt sprawy — Dostęp do dokumentów dotyczących próby mediacji — 

Próba mediacji podjęta przez ówczesnego prezesa EKES, prowadzona pod auspicjami byłego prezesa 
EKES — Prawo dostępu do sprawozdania sporządzonego na zakończenie tej mediacji — Dochodzenie 

administracyjne wszczęte po mediacji — Artykuł 3 załącznika IX do regulaminu pracowniczego)

(2016/C 222/49)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: FS (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen)

Strona pozwana: EKES (przedstawiciele: K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal i L. Camarena Januzec, 
pełnomocnicy, adwokat B. Wägenbaur)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownych decyzji EKES w sprawie wniosku o udzielenie dostępu do dokumentów 
złożonego przez skarżącą, oraz żądanie naprawienia doznanej krzywdy.

Sentencja wyroku

1. Stwierdza się nieważność decyzji prezesa Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) z dnia 19 listopada 2014 r. 
w zakresie dotyczącym odmowy przekazania FS dotyczącego jej sprawozdania sporządzonego przez byłego prezesa EKES na wniosek 
ówcześnie urzędującego prezesa EKES.
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2. Żądanie stwierdzenia nieważności w pozostałym zakresie jest bezprzedmiotowe.

3. Zasądza się od Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rzecz FS zadośćuczynienie w kwocie 1 000 EUR tytułem 
doznanej krzywdy.

4. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez FS.

(1) Dz.U. C 302 z 14.9.2015, s. 70.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 4 maja 2016 r. – Dun/Komisja

(Sprawa F-131/11) (1)

(Służba publiczna — Personel tymczasowy — Emerytury — Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego — Uprawnienia emerytalne nabyte przed rozpoczęciem służby w Unii 
w krajowym systemie emerytalnym — Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii — Propozycja 
dotycząca liczby dodatkowych lat służby uprawniających do emerytury, przedłożona przez organ 

upoważniony do zawierania umów o pracę, nieprzyjęta niezwłocznie przez zainteresowanego — Nowa 
propozycja dotycząca liczby dodatkowych lat służby, oparta na nowych ogólnych przepisach 

wykonawczych — Pojęcie aktu niekorzystnego — Oczywista niedopuszczalność — Artykuł 81 regulaminu 
postępowania)

(2016/C 222/50)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Peter Dun (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J. 
N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, następnie adwokaci D. de Abreu Caldas, J.N. Louis i S. Orlandi, a wreszcie, adwokat J. 
N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, następnie 
J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara, pełnomocnik, a wreszcie G. Gattinara i F. Simonetti, 
pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu uprawnień emerytalnych nabytych przed wstąpieniem do służby 
w Komisji, na podstawie propozycji urzędu do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych (PMO), 
w której dokonano ich ponownego obliczenia.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

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

(1) Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 23.
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