
3) Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 7 z 12.1.2015. (sprawa zarejestrowana początkowo w Sądzie do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod sygn. F-88/ 
14 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016 r.).

Wyrok Sądu z dnia 4 grudnia 2018 r. – Schneider/EUIPO

(Sprawa T-560/16) (1)

Służba publiczna – Personel tymczasowy – Wewnętrzna reorganizacja struktury EUIPO – Przeniesienie 
z urzędu – Podstawa prawna – Artykuł 7 regulaminu pracowniczego – Interes służby – Zasadnicza zmiana 

obowiązków – Równoważność stanowisk – Ukryta kara – Nadużycie władzy – Prawo do bycia 
wysłuchanym – Obowiązek uzasadnienia

(2019/C 44/29)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Gregor Schneider (Alicante, Hiszpania) (przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: A. Lukošiūtė, pełnomocnik, 
wspierana przez adwokata B. Wägenbaura)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE o stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora zarządzającego EUIPO z dnia 
2 października 2014 r. w sprawie przeniesienia skarżącego z departamentu współpracy międzynarodowej i spraw 
prawnych do departamentu operacyjnego EUIPO.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Gregor Schneider zostaje obciążony, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności 
Intelektualnej (EUIPO).

(1) Dz.U. C 328 z 5.10.2015 (sprawa początkowo zarejestrowana przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej pod 
sygnaturą F-116/15 i przekazana do Sądu Unii Europejskiej w dniu 1.9.2016).

Wyrok Sądu z dnia 22 listopada 2018 r. – Janssen-Cases / Komisja

(Sprawa T-688/16) (1)

Służba publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie – Ogłoszenie o naborze – Główny mediator Komisji – 
Właściwy organ powołujący – Delegowanie kompetencji – Postępowanie – Zasięgnięcie opinii komitetu 

pracowniczego – Odpowiedzialność

(2019/C 44/30)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Mercedes Janssen-Cases (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo adwokaci J.N. Louis i N. de 
Montigny, następnie adwokat J.N. Louis)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo C. Berardis Kayser i G. Berscheid, następnie G. Berscheid 
i L. Radu Bouyon, pełnomocnicy)
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Przedmiot

Oparte na art. 270 TFUE żądanie, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 15 czerwca 2016 r. 
w sprawie powołania W jako głównego mediatora Komisji i noty z dnia 16 czerwca 2016 r., za pośrednictwem której 
Komisja poinformowała skarżącą o wyniku postępowania w sprawie naboru, a po drugie, naprawienia szkody, jaką miała 
ponieść skarżąca.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie powołania W jako głównego mediatora 
Komisji i noty z dnia 16 czerwca 2016 r., za pośrednictwem której Komisja poinformowała Mercedes Janssen-Cases o wyniku 
postępowania w sprawie naboru na to stanowisko.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.

(1) Dz.U. C 410 z 7.11.2016.

Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. – ARFEA / Komisja

(Sprawa T-720/16) (1)

Pomoc państwa – Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych przyznana ze skutkiem 
wstecznym przez władze włoskie – Usługa w zakresie regionalnego pasażerskiego transportu 

autobusowego świadczona w latach 1997 – 1998 na podstawie koncesji – Decyzja uznająca pomoc za 
niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Wyrok Altmark – Stosowanie przepisów 

prawa materialnego w czasie

(2019/C 44/31)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Aziende riunite filovie ed autolinee Srl (ARFEA) (Alessandria, Włochy) (przedstawiciele: adwokaci M. Chiti, 
V. Angiolini i L. Formilan)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Armati i D. Recchia, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2016/2084 z dnia 10 czerwca 2016 r. 
w sprawie pomocy państwa SA.38132 (2015/C) (ex 2014/NN) – rekompensata z tytułu obowiązku świadczenia usługi 
publicznej dla Arfea (Dz.U. 2016, L 321, s. 57).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Aziende riunite filovie ed autolinee Srl (ARFEA) zostaje obciążona kosztami postępowania.

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