
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 28 czerwca 2016 r. – FV/Rada

(Sprawa F-40/15) (1)

(Służba publiczna — Ocena — Sprawozdanie z oceny — Interes prawny — Obniżenie ocen 
analitycznych — Skierowanie sprawy do komitetu do spraw sprawozdań — Zmiana niektórych ocen przez 

drugiego oceniającego niewpływająca na ocenę ogólną — Oczywisty błąd w ocenie — Obowiązek 
uzasadnienia — Obowiązek staranności)

(2016/C 287/42)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: FV (przedstawiciele: początkowo adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme, następnie adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i M. Veiga, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za 2013 r.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) FV pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. C 178 z 1.6.2015, s. 27.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 28 czerwca 2016 r. – 
Kotula/Komisja

(Sprawa F-118/15) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 45 regulaminu pracowniczego — Postępowanie w sprawie 
awansu (2014) — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego — Lista urzędników 
przedstawionych do awansu przez dyrekcje generalne i szefów służb — Pominięcie nazwiska skarżącego — 
Przeniesienie do innej instytucji — Uwzględnienie sprawozdań z oceny sporządzonych przez poprzednią 
instytucje — Możliwość zakwestionowania przed wspólnym komitetem ds. awansów listy urzędników 

przedstawionych do awansu — Porównanie osiągnięć mogących ubiegać się o awans urzędników)

(2016/C 287/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marcin Kotula (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci N. de Montigny i J.-N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: pełnomocnicy C. Berardis-Kayser i G. Berscheid)
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Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o nieprzyznaniu skarżącemu awansu w ramach postępowania w sprawie 
awansu (2014).

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 320 z 28.9.15. s. 57.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 24 czerwca 2016 r. – Simpson/ 
Rada

(Sprawa F-142/11 RENV) (1)

(Służba publiczna — Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia — Urzędnicy — 
Przeniesienie do innej grupy zaszeregowania — Decyzja w sprawie nieprzyznania skarżącemu 

zaszeregowania do grupy AD 9 po tym, jak został laureatem konkursu otwartego w ramach grupy 
AD 9 — Obowiązek uzasadnienia — Równość traktowania — Oczywisty błąd w ocenie — Artykuł 81 

regulaminu postępowania — Skarga oczywiście bezzasadna)

(2016/C 287/44)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Erik Simpson (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i E. Rebasti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD9 po tym, jak został 
laureatem konkursu EPSO/AD/113/07 dla kierowników wydziałów (AD9) dla języków: czeskiego, estońskiego, 
węgierskiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, polskiego, słowackiego i słoweńskiego w obszarze tłumaczeń oraz 
żądanie odszkodowania

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Erik Simpson pokrywa własne koszty poniesione odpowiednio w sprawach F-142/11, T-130/14 P i F-142/11 RENV oraz zostaje 
obciążony kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej w sprawie F-142/11.

3) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty poniesione w sprawach T-130/14 P i F-142/11 RENV.

(1) Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 26 (sprawa pierwotna)
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