
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE, Euratom) 2016/454 

z dnia 22 marca 2016 r. 

w sprawie mianowania trzech sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 257 akapit czwarty, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Ze skutkiem od dnia 30 września 2014 r. wygasł mandat dwóch sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej (zwanego dalej „Sądem do spraw Służby Publicznej”), a ze skutkiem od dnia 31 sierpnia 2015 r. 
wygasł mandat kolejnego sędziego. Konieczne jest zatem mianowanie na te zwolnione stanowiska trzech sędziów, 
zgodnie z art. 2 i art. 3 ust. 1 załącznika I do Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, załączonego do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Europejską 
Wspólnotę Energii Atomowej. 

(2)  W następstwie zaproszenia do zgłaszania kandydatur, które zostało opublikowane w 2013 r. (1) w celu 
mianowania dwóch sędziów Sądu do spraw Służby Publicznej, komitet ustanowiony na mocy art. 3 ust. 3 
załącznika I do Protokołu nr 3 (zwany dalej „komitetem selekcyjnym”) wydał opinię oceniającą, czy kandydaci są 
odpowiedni do pełnienia funkcji sędziego Sądu do spraw Służby Publicznej. Komitet selekcyjny dołączył do 
swojej opinii listę z nazwiskami sześciu kandydatów o najbardziej odpowiednim doświadczeniu na najwyższym 
poziomie. 

(3)  W następstwie porozumienia politycznego w sprawie reformy struktury sądowniczej Unii Europejskiej, które 
doprowadziło do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 (2), 
Trybunał Sprawiedliwości przedstawił w dniu 17 listopada 2015 r. wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazania Sądowi Unii Europejskiej właściwości do rozpoznawania 
w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami ze skutkiem od dnia 1 września 2016 r. 

(4)  W tej sytuacji, z uwagi na ramy czasowe, nie należy publikować nowego zaproszenia do zgłaszania kandydatur, 
lecz sięgnąć do listy z sześcioma kandydatami o najbardziej odpowiednim doświadczeniu na najwyższym 
poziomie, która to lista została sporządzona przez komitet selekcyjny w następstwie zaproszenia do zgłaszania 
kandydatur opublikowanego w 2013 r. 

(5)  Trzy osoby ze wspomnianej listy należy zatem mianować sędziami Sądu do spraw Służby Publicznej, zapewniając 
stworzenie zrównoważonego składu Sądu do spraw Służby Publicznej w odniesieniu do obywateli państw 
członkowskich pochodzących z możliwie najszerszego obszaru geograficznego oraz w odniesieniu do reprezento
wanych krajowych systemów sądowniczych. Trzy osoby na tej liście, o najbardziej odpowiednim doświadczeniu 
na najwyższym poziomie, to: Sean VAN RAEPENBUSCH, João SANT'ANNA oraz Alexander KORNEZOV. João 
SANT'ANNA i Alexander KORNEZOV powinni zostać mianowani ze skutkiem od dnia wejścia w życie niniejszej 
decyzji. Ponieważ Sean VAN RAEPENBUSCH był już sędzią Sądu do spraw Służby Publicznej do dnia 30 września 
2014 r. i nadal pełnił swoją funkcję w oczekiwaniu na decyzję Rady zgodnie z art. 5 Protokołu nr 3, należy 
mianować go na nową kadencję ze skutkiem od dnia następującego po dniu zakończenia jego poprzedniego 
mandatu. 

(6)  Z art. 2 załącznika I do Protokołu nr 3 wynika, że wszelkie wolne stanowisko obsadza się przez mianowanie 
nowego sędziego na okres sześciu lat. Jednakże z chwilą rozpoczęcia stosowania zaproponowanego rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazania Sądowi Unii Europejskiej właściwości do 
rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami Sąd do spraw Służby Publicznej 
przestanie istnieć, a mandat trzech sędziów mianowanych na mocy niniejszej decyzji wygaśnie ipso facto w dniu 
poprzedzającym dzień, w którym rozpocznie się stosowanie tego rozporządzenia, 
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(1) Dz.U. C 353 z 3.12.2013, s. 11. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Protokół nr 3 

w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 14). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Sędziami Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej zostają niniejszym mianowani: 

—  Sean VAN RAEPENBUSCH, ze skutkiem od dnia 1 października 2014 r., 

—  João SANT'ANNA, ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2016 r., 

—  Alexander KORNEZOV, ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2016 r. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 marca 2016 r. 

W imieniu Rady 
A.G. KOENDERS 

Przewodniczący  
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