
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (w składzie jednego sędziego) z dnia 20 lipca 2016 r. – 
Adriaen i in./Komisja

(Sprawa F-113/15) (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 dyrektorów generalnych i kierowników służb — Pominięcie nazwisk 
skarżących — Możliwość zakwestionowania listy urzędników przedstawionych do awansu przed wspólnym 
komitetem ds. Awansów — Porównanie osiągnięć urzędników mogących ubiegać się o awans — Opinie 

wydawane przez wspólny organ — Obowiązek uzasadnienia]

(2016/C 364/41)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Charlotte Adriaen (Bruksela, Belgia) i in. (przedstawiciel: adwokat R. Rata)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser, G. Berscheid i A.A. Gilly, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie nieujęcia nazwisk skarżących na liście urzędników awansowanych 
w ramach postępowania w sprawie awansu (2014).

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Charlotte Adriaen oraz dwunastu pozostałych skarżących, których nazwiska zostały wymienione w załączniku pokrywają własne 
koszty, a także koszty poniesione przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 320 z 28.9.2015 r., s. 55.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 20 lipca 2016 r. – GY/Komisja

(Sprawa F-123/15) (1)

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/293/14 — Niewystarczająca 
liczba punków na etapie „oceny zdolności” — Niedopuszczenie do etapu oceny zintegrowanej — Oddalenie 

wniosku o ponowne rozpatrzenie)

(2016/C 364/42)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: GY (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursu EPSO/AD/293/14 o nieprzyznaniu skarżącemu liczby 
punktów wystarczającej do dopuszczenia do etapu oceny zintegrowanej.
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Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji komisji konkursu EPSO/AD/293/14 z dnia 11 czerwca 2015 r. o niedopuszczeniu GY do 
egzaminów selekcyjnych etapu oceny zintegrowanej.

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez GY.

(1) Dz.U. C 398 z 30.11.2015, s. 79.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – HB/Komisja

(Sprawa F-125/15) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie w sprawie awansu (2014) — Artykuł 45 ust. 1 
regulaminu pracowniczego — Porównanie osiągnięć — Sprawozdania z oceny za 2011 r. i 2012 r. — 

Kilkumiesięczna nieobecność z powodu urlopu macierzyńskiego w 2013 r. — Sprawozdanie z oceny 
pozbawione jakiejkolwiek oceny merytorycznej za dany rok — Decyzja o nieawansowaniu skarżącej 

w 2014 r. — Obowiązek uzasadnienia — Porównanie osiągnięć — Brak rekomendacji wspólnego komitetu 
ds. awansów — Dostęp do elektronicznych akt osobowych skarżącej — Skład wspólnego komitetu ds. 

awansów — Dyskryminacja ze względu na płeć — Krzywda)

(2016/C 364/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: HB (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

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

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieprzyznaniu skarżącej awansu do grupy zaszeregowania AD8 
w postepowaniu w sprawie awansu (2014) i naprawienie rzekomo poniesionej szkody.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) HB pokrywa połowę swoich kosztów.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona połową kosztów HB.

(1) Dz.U. C 398 z 30.11.2015, s. 80.
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