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2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Skarga wzajemna zostaje oddalona.

4) Crédit Mutuel Arkéa pokrywa jedną trzecią własnych kosztów oraz jedną trzecią kosztów poniesionych przez EUIPO i Confédération natio-
nale du Crédit mutuel w związku ze skargą główną.

5) EUIPO pokrywa dwie trzecie własnych kosztów oraz dwie trzecie kosztów poniesionych przez skarżącego w związku ze skargą główną.

6) Confédération nationale du Crédit mutuel pokrywa dwie trzecie własnych kosztów poniesionych w związku ze skargą główną oraz koszty 
związane ze skargą wzajemną.

(1) Dz.U. C 94 z 12.3.2018.

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 24 września 2019 r. – VF/EBC

(Sprawa T-39/18) (1)

(Służba publiczna – Personel EBC – Sprawozdanie z oceny strony skarżącej – Coroczny przegląd wynagrodzeń i 
dodatków – Odmowa przekształcenia umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony – Obowiązek 

uzasadnienia – Oczywisty błąd w ocenie – Zasada dobrej administracji)

(2019/C 413/54)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: VF (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: F. von Lindeiner i D. Camilleri Podestà, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata B. Wagenbaura)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE i art. 50a statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zasadniczo mająca na celu, po 
pierwsze, stwierdzenie nieważności: (1) decyzji w sprawie corocznego przeglądu wynagrodzeń i dodatków za 2016 r. i (2) decyzji o 
nieprzekształceniu zawartej ze skarżącym umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony a po drugie uzy-
skanie naprawienia szkody, którą miał ponieść skarżący w następstwie tych decyzji.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) VF zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 112 z 26.3.2018.
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