
Wyrok Sądu z dnia 17 listopada 2017 r. – Teeäär / EBC

(Sprawa T-555/16) (1)

(Służba Publiczna — Personel EBC — Wsparcie w procesie zmiany pracy — Brak kompetencji organy 
wydającego akt niekorzystny — Zasady dobrej administracji w zarządzaniu personelem — Szkoda 

majątkowa i krzywda)

(2018/C 005/46)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Raivo Teeäär (Tallin, Estonia) (przedstawiciele: adwokaci, początkowo L. Levi i M. Vandenbussche, następnie 
L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (EBC) (przedstawiciele: F. Malfrère i K. Kaiser, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Wniosek na podstawie art. 270 TFUE zmierzający, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji EBC z dnia 18 sierpnia 
2014 r. oddalającej wniosek skarżącego o przyznanie wsparcia w procesie zmiany pracy, a po drugie, do uzyskania 
odszkodowania za szkodę majątkową i zadośćuczynienia za krzywdę, doznane przez skarżącego.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 18 sierpnia 2014 r. oddalającej wniosek Raiva 
Teeäära o przyznanie wsparcia w procesie zmiany pracy, wprowadzonego przez tę instytucję.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) EBC zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 279 z 24.8.2015 (sprawa początkowo zarejestrowana w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod numerem 
F-86/15, przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).

Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. – Vincenti/EUIPO

(Sprawa T-586/16) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu w 2015 r. — Brak 
sprawozdań z oceny w związku z niezdolnością do pracy wskutek choroby — Ogólne przepisy wykonawcze 

do art. 45 regulaminu pracowniczego)

(2018/C 005/47)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Guillaume Vincenti (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: K. Tóth i A. Lukošiūtė, pełnomocnicy)
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Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji EUIPO z dnia 24 lipca 2015 r., mocą której skarżący 
nie został awansowany do wyższej grupy zaszeregowania (AST 8) w ramach postępowania w sprawie awansu 
w 2015 r. poprzez nieumieszczenie jego nazwiska na liście urzędników awansowanych w postępowaniu w sprawie awansu 
w 2015 r.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 24 lipca 2015 r. 
ustanawiającej listę urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu w 2015 r. w zakresie, w jakim Guillaume 
Vincenti nie został uwzględniony w postępowaniu w sprawie awansu w 2015 r.

2) EUIPO zostaje obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 191 z 30.5.2016 (sprawa początkowo zarejestrowana przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod 
sygnaturą F-16/16 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016 r.).

Wyrok Sądu z dnia 14 listopada 2017 r. – De Meyer i in./Komisja

(Sprawa T-667/16 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu w 2014 r. — 
Lista urzędników przedstawionych do awansu przez dyrektorów generalnych i szefów służb — Pominięcie 
nazwisk skarżących — Obowiązek uzasadnienia — Brak naruszenia prawa — Brak przeinaczenia środków 

dowodowych — Wniosek o wyłączenie sędziego)

(2018/C 005/48)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Pieter De Meyer (Bruksela, Belgia) i 8 innych skarżących, których nazwiska zostały wymienione 
w załączniku do wyroku (przedstawiciel: adwokat R. Rata)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo G. Berscheid, C. Berardis-Kayser i A.A. Gilly, 
następnie G. Berscheid, G. Gattinara i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (w składzie jednego 
sędziego) z dnia 20 lipca 2016 r., Adriaen i in./Komisja (F-113/15, EU:F:2016:162).

Sentencja

1) Odwołanie zostaje oddalone.

2) Pieter De Meyer i inni urzędnicy, których nazwiska zostały wymienione w załączniku pokrywają własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską w niniejszej instancji.

(1) Dz.U. C 441 z 28.11.2016.
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