
Postanowienie Sądu z dnia 27 września 2018 r. – HS / EBI

(Sprawa T-589/16)

(Służba publiczna – Personel EBI – Przeniesienie uprawnień emerytalnych – Przeniesiona kwota – 
Odpowiedzialność pozaumowna – Postepowanie poprzedzające wniesienie skargi – Postepowanie 

pojednawcze przed EBI – Rozsądny termin – Oczywista niedopuszczalność)

(2018/C 427/87)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: HS (przedstawiciele: adwokaci, początkowo A. Senes i L. Payot, następnie A. Senes)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: początkowo T. Gilliams, G. Nuvoli, P. Kijver i G. Faedo, 
następnie T. Gilliams, P. Kijver i G. Faedo, pełnomocnicy, wspomagani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 270 TFUE wniosek o naprawienie szkody poniesionej przez skarżącą z powodu popełnienia 
przez EBI uchybień przy przenoszeniu jej uprawnień emerytalnych z krajowego systemu emerytalnego do systemu 
emerytalnego EBI.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) HS zostaje obciążona kosztami postępowania.

Postanowienie Sądu z dnia 20 września 2018 r. – RZ / EKES i Komitet Reginów

(Sprawa T-192/17) (1)

[Służba publiczna – Urzędnicy – [poufne] (2) – Skarga o stwierdzenie nieważności i odszkodowanie – Brak 
niekorzystnego aktu – Niedopuszczalność]

(2018/C 427/88)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: RZ (przedstawiciel: adwokat M.A. Lucas)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (przedstawiciele: M. Pascua Mateo, K. Gambino i L. Camarena 
Januzec, pełnomocnicy, wspierani przez adwokatów M. Troncosa Ferrera i F.M. Hislaire), Komitet Reginów (przedstawiciele: 
S. Bachotet, M. Antonini i M. Esparrago Arzadun, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 270 TFUE wniosek zmierzający w istocie, po pierwsze, do stwierdzenia nieważności decyzji 
z dnia 11 maja 2016 r., w której sekretarz generalny Komitetu Reginów [poufne], wspólną służbę między Komitetem 
Reginów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno–Społecznym (EKES), [poufne], a po drugie, do uzyskania naprawienia 
szkód, które skarżący poniósł z powodu tych decyzji.
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Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) RZ zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 178 z 6.6.2017.
(2) Poufne utajnione dane.

Postanowienie Sądu z dnia 19 września 2018 r. – SC / Eulex Kosowo

(Sprawa T-242/17) (1)

Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanie i zadośćuczynienie – Klauzula arbitrażowa – 
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Personel misji międzynarodowych Unii – Następujące po 

sobie umowy o pracę na czas określony – Konkurs wewnętrzny – Bezstronność komisji konkursowej – 
Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony – Częściowa zmiana kwalifikacji skargi – 

Odpowiedzialność umowna – Odpowiedzialność pozaumowna – Szkoda majątkowa i krzywda – Skarga 
w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej

(2018/C 427/89)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: SC (przedstawiciele: adwokaci L. Moro i A. Kunst)

Strona pozwana: Eulex Kosowo (przedstawiciel: adwokat E. Raoult)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odrzucenia kandydatury skarżącej 
w zorganizowanym przez misję Eulex Kosowo w 2016 r. konkursie wewnętrznym na stanowisko prokuratora (konkurs 
EK30077) oraz decyzji misji Eulex Kosowo w sprawie nieprzedłużenia jej umowy o pracę na czas określony; po drugie, 
oparte na art. 268 TFUE żądanie naprawienia szkody majątkowej i krzywdy, których skarżąca miała doznać ze względu na 
naruszenie przez misję Eulex Kosowo jej zobowiązań pozaumownych; oraz po trzecie, oparte na art. 272 TFUE żądanie 
zasądzenia od misji Eulex Kosowo odszkodowania ze względu na naruszenie przez misję nią jej zobowiązań umownych.

Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) SC pokrywa koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 231 z 17.7.2017.
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