
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Ehrbar i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie wymierzenia kary dyscyplinarnej – z powodu wykonywania 
działalności pozazawodowej, na którą nie udzielono zezwolenia – w postaci potrącania z emerytury skarżącego przez 
okres dwunastu miesięcy kwoty 185 EUR, która to decyzja zacznie obowiązywać od dnia, w którym przejdzie on na 
emeryturę.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 16 grudnia 2014 r., na mocy której organ powołujący Komisji Europejskiej wymierzył 
Antóniowi Gasparowi Pincie Ferreirze karę przewidzianą w art. 9 ust. 2 załącznika IX do regulaminu pracowniczego urzędników 
Unii Europejskiej.

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez A. Pinta Ferreirę.

(1) Dz.U. C 414 z 14.12.2015 r., s. 43.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 lipca 2016 r. – Stips/Komisja

(Sprawa F-131/15) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego otrzymujący wynagrodzenie ze środków 
budżetowych na badania i inwestycje — Artykuł 2 lit. d) WZIP — Umowa na czas nieokreślony — 

Zmiana zaszeregowania do wyższej grupy — Postępowanie w sprawie zmiany zaszeregowania [2013] — 
Zakończenie postepowania po dniu 1 stycznia 2014 r. — Wejście w życie rozporządzenia nr 1023/2013 — 

Zasady dostępu do grupy zaszeregowania AD 13 — Stosowanie w drodze analogii art. 45 ust. 1 
i załącznika I część A pkt 1 regulaminu pracowniczego — Odmowa zmiany zaszeregowania członka 

personelu tymczasowego mającego grupę AD 12 — prawo do ubiegania się o zmianę zaszeregowania — 
Zasady pewności prawa i niedziałania prawa wstecz — Prawo do dobrej administracji)

(2016/C 364/46)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Adolf Stips (Besozzo, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o niezmienianiu zaszeregowania skarżącego na grupę AD13 
w postępowaniu w sprawie zmiany zaszeregowania [2013].

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 21 stycznia 2015 r. o niedokonaniu zmiany zaszeregowania Adolfa 
Stipsa na grupę AD 13 w postępowaniu w sprawie zmiany zaszeregowania [2013].
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2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez A. Stipsa.

(1) Dz.U. C 414 z 14.12.2015, s. 45.

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

(Sprawa F-132/15) (1)

(Służba publiczna — Personel tymczasowy — Kolejne zatrudnienia na podstawie różnych rodzajów umów 
w kilku instytucjach Unii — Przerwanie przez okres bezrobocia — Ciągłość ubezpieczenia we wspólnym 
systemie ubezpieczenia zdrowotnego Unii — Nowe zatrudnienie — Artykuł 13 WZIP — Badanie lekarskie 
poprzedzające zatrudnienie — Artykuł 32 WZIP — Niepowiadomienie przez zainteresowanego o chorobie, 

na którą już cierpiał — Późniejsze odkrycie przez organ upoważniony do zawierania umów o pracę — 
Zastosowanie pięcioletniego zastrzeżenia medycznego z mocą wsteczną — Podważenie — Skierowanie 
sprawy do komitetu ds. inwalidztwa — Obowiązek lojalności — Decyzja organu upoważnionego do 

zawierania umów o pracę o pozbawieniu możliwości zatrudnienia pracownika przez instytucję przez okres 
sześciu lat)

(2016/C 364/47)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: HC (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis i N. de Montigny)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser, T. S. Bohr i C. Ehrbar, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o zastosowaniu klauzuli zastrzeżenia medycznego zawartej w art. 32 WZIP 
z mocą wsteczną, od chwili podjęcia przez skarżącą służby w Komisji, oraz o zawieszeniu uprawnień rentowych na 
wypadek niepełnosprawności lub śmierci, a po drugie, decyzji o wykluczeniu możliwości zatrudnienia przez Komisję przez 
sześć lat od chwili zakończenia ostatniej umowy o pracę.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 29 stycznia 2015 r., na mocy której organ upoważniony do zawierania umów o pracę 
Komisji Europejskiej wykluczył możliwość zatrudnienia HC przez tę instytucję przez okres sześciu lat.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona połową kosztów poniesionych przez HC.

4) HC pokrywa połowę własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 406 z 7.12.2015, s. 46.
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