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Reikalavimai
Ieškovės Bendrojo Teismo prašo:
— pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu;
— panaikinti ginčijaus sprendimus, tiek, kiek juose Cecoforma nurodyta kaip konkurso dalyvė, kuriai skirta bendroji sutartis
vykstant konkursui EACEA/2017/01, ir tarp EACEA ir Cecoforma sudarytą sutartį;
— priteisti iš Europos Komisijos ir EACEA solidariai vieno milijonų eurų sumą;
— priteisti iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.
Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdamos ieškinį ieškovės remiasi trimis pagrindais.
1. Pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas vienodo požiūrio principo ir skaidrumo pareigos pažeidimu.
2. Antrasis ieškinio pagrindas grindžiamas teisės būti išklausytam pažeidimu.
3. Trečiasis ieškinio pagrindas susijęs su pareiga motyvuoti ir akivaizdžia vertinimo klaida.

2018 m. sausio 25 d. pareikštas ieškinys byloje VF / ECB
(Byla T-39/18)
(2018/C 112/49)
Proceso kalba: anglų
Šalys
Ieškovas: VF, atstovaujama advokatų L. Levi ir A. Blot
Atsakovas: Europos Centrinis Bankas
Reikalavimai
Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:
— pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu;
— panaikinti 2017 m. gegužės 24 d. ieškovo 2016 m. vertinimo ataskaitą ir Annual salary and bonus review (ASBR), apie
kuriuos pranešta tą pačią dieną;
— panaikinti 2017 m. rugsėjo 13 d. ECB sprendimą atmesti jo prašymą dėl jo 2016 m. vertinimo ataskaitos ir ASBR
administracinės peržiūros;
— panaikinti 2017 m. gruodžio 20 d. ECB sprendimą, apie kurį ieškovui pranešta 2017 m. gruodžio 21 d., atmesti jo
skundą dėl jo 2016 m. vertinimo ataskaitos ir ASBR;
— panaikinti 2017 m. kovo 6 d. sprendimą nepakeisti ieškovo sutarties;
— panaikinti 2017 m. liepos 4 d. ECB sprendimą atmesti jo prašymą dėl sprendimo nepakeisti jo sutarties administracinės
peržiūros;
— panaikinti 2017 m. lapkričio 15 d. ECB sprendimą, apie kurį ieškovui pranešta 2017 m. lapkričio 21 d., atmesti jo
skundą dėl sprendimo nepakeisti jo sutarties;
— priteisti iš atsakovo ieškovo patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą; ir
— priteisti iš atsakovo išlaidų, kurias ieškovas patyrė dėl šio proceso, atlyginimą.
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Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai
Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi šiais pagrindais.
1. Dėl sprendimo nepakeisti sutarties:
— Pakeitimo politikos neteisėtumas: Europos centrinio banko personalo įdarbinimo sąlygų 10 straipsnio c punkto ir
Personalo reglamento 2.0 straipsnio pažeidimas ir teisės normų hierarchijos pažeidimas.
— Neteisėtumu grindžiamas reikalavimas: Įdarbinimo sąlygų 10 straipsnio c punktas ir Personalo reglamento
2.0 straipsnis pažeidžia Direktyvą 1999/70/EB (1) ir Bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis
6 konstatuojamąją dalį.
— Sprendimas nepakeisti sutarties priimtas remiantis neteisėta vertinimo ataskaita ir neteisėtu ASBR sprendimu.
2. Dėl vertinimo ataskaitos:
— Procedūrinis pažeidimas ir dialogo nebuvimas.
— Pareigos motyvuoti pažeidimas, gero administravimo ir rūpestingumo principo pažeidimas ir neinformavimas.
— Akivaizdžios vertinimo klaidos.
3. Dėl ASBR sprendimo:
— ASBR gairių neteisėtumas, motyvavimo pareigos pažeidimas ir teisinio saugumo principo pažeidimas.
— Reikiamo paaiškinimo nesuteikimas apie ieškovo atlyginimo premiją, skaidrumo nebuvimas ir motyvavimo pareigos
pažeidimas.
— Akivaizdi vertinimo klaida.
(1)

1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir
darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl
darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, 1999, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).

2018 m. sausio 30 d. pareikštas ieškinys byloje Teollisuuden Voima / Komisija
(Byla T-52/18)
(2018/C 112/50)
Proceso kalba: anglų
Šalys
Ieškovė: Teollisuuden Voima Oyj (Eurajokis, Suomija), atstovaujama solisitoriaus M. Powell, advokatų Y. Utzschneider ir
K. Struckmann
Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai
Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
— panaikinti 2017 m. gegužės 29 d. Komisijos sprendimą C(2017) 3777 final pripažinti koncentraciją, susijusią su EDF
vykdomu New NP įsigijimu, suderinama su vidaus rinka ir EEE susitarimu (Byla COMP/M.7764 – EDF/Areva reactor
business) (OL C 377, 2017, p. 5) ir
— priteisti iš Komisijos ieškovės per šį procesą patirtas bylinėjimosi išlaidas.

