
Wyrok Sądu z dnia 12 września 2017 r. – Siragusa/Rada

(Sprawa T-678/16 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zakończenie służby — Wniosek o przejście na 
emeryturę — Zmiana przepisów regulaminu pracowniczego po złożeniu wniosku — Cofnięcie 

wcześniejszej decyzji — Kwalifikacja prawna zaskarżonej decyzji)

(2017/C 357/15)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sergio Siragusa (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i M. Veiga, pełnomocnicy) i Parlament Europejski 
(przedstawiciele: M. Dean i D. Nessaf, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) 
z dnia 13 lipca 2016 r., Siragusa/Rada (F-124/15, EU:F:2016:147).

Sentencja

1) Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 13 lipca 2016 r., Siragusa/Rada (F-124/ 
15) zostaje uchylone.

2) Sprawa zostaje przekazana izbie Sądu innej niż izba, która orzekała w przedmiocie niniejszego odwołania.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

(1) Dz.U. C 419 z 14.11.2016.

Postanowienie Sądu z dnia 8 września 2017 r. – Louvers Belgium/Komisja

(Sprawa T-835/16) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie — Zamówienia publiczne na dostawy i usługi — 
Procedura przetargowa — Dostawa firanek, obić ściennych i zasłon wewnętrznych oraz powiązane usługi 

zakładania, czyszczenia i konserwacji — Odrzucenie oferty jednego z oferentów — Umorzenie 
postępowania przetargowego — Umorzenie postępowania — Skarga prawnie oczywiście bezzasadna)

(2017/C 357/16)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Louvers Belgium Co. (Zaventem, Belgia) (przedstawiciel: adwokat V. Lejeune)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: O. Verheecke i A. Katsimerou, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, wniosek na podstawie art. 263 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 19 września 2016 r. 
o nieudzieleniu skarżącej zamówienia OIB.02/PO/2016/012/703, a po drugie, wniosek na podstawie 268 TFUE 
o naprawienie szkody poniesionej przez skarżącą z racji naruszeń prawa popełnionych przez Komisję w tym postepowaniu 
o udzielenie zamówienia.
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