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Motivi u argumenti prinċipali
Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka żewġ motivi.
1. L-ewwel motiv ibbażat fuq il-ksur tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem ir-“Regolamenti talPersunal”), li twettaq mill-Awtorità tal-Ħatra billi bbażat ir-rifjut li tippromwovi lir-rikorrent fuq sanzjoni mħabbra
preċedentement, minn naħa, minkejja li s-sanzjoni kienet diġà affettwat il-karriera ta’ dan tal-aħħar permezz ta’
relegazzjoni fl-iskala. Min-naħa l-oħra, id-deċiżjoni kkontestata ttieħdet għar-raġuni li l-imsemmija sanzjoni għandha
rabta mal-imġiba fis-servizz u dan minkejja li d-deċiżjoni ta’ sanzjoni tal-2016 kienet tindika li l-fatti ssanzjonati seħħew
lil hinn minn kull rabta mal-funzjonijiet u mar-responsabbiltajiet tar-rikorrent.
2. It-tieni motiv ibbażat fuq użu ħażin ta’ poter u ta’ proċedura, li l-Awtorità tal-Ħatra wettqet meta użat is-setgħa ta’ għoti
ta’ promozzjonijiet tagħha sabiex taggrava s-sanzjoni deċiża fl-2016 u billi użat il-proċedura ta’ promozzjoni b’mod li
tevita l-limiti previsti fir-Regolamenti tal-Persunal fil-każ ta’ sospensjoni ta’ avvanzament.

Rikors ippreżentat fl-14 ta’ Settembru 2018 – Teeäär vs BĊE
(Kawża T-547/18)
(2018/C 427/111)
Lingwa tal-kawża: l-Ingliż
Partijiet
Rikorrent: Raivo Teeäär (Tallinn, Estonja) (rappreżentant: L. Levi, avukat)
Konvenut: Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)

Talbiet
Ir-rikorrent jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:
— tannulla d-deċiżjoni tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE tas-27 ta’ Frar 2018 li biha l-applikazzjoni tar-rikorrent għas-sostenn
għal tranżizzjoni għall-karriera barra mill-BĊE kienet miċħuda;
— jekk hemm bżonn, tannulla d-deċiżjoni tal-Bord Eżekuttiv iddatata t-3 ta’ Lulju 2018 li tiċħad l-appell speċjali dirett mirrikorrent kontra d-deċiżjoni tal-Bord Eżekuttiv tas-27 ta’ Frar 2018;
— tagħti kumpens lir-rikorrent għad-dannu materjali li allegatament soffra li jikkonsisti fil-pakkett finanzjarju ta’ sostenn
għal tranżizzjoni fil-karriera, evalwat għal EUR 101 447 miżjud b’imgħax ta’ inadempjenza kkalkulat bir-rata ta’
rifinanzjament prinċipali tal-Bank Ċentrali Ewropew miżjud bi 3 punti perċentwali kull sena;
— tikkundanna l-konvenut għall-ispejjeż kollha.

Motivi u argumenti prinċipali
Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka erba’ motivi.
1. L-ewwel motiv ibbażat fuq l-allegata illegalità tal-Artikolu 2.3.1 tar-Regoli tal-Persunal tal-BĊE, sa fejn din ir-regola
tingħad li kisret il-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament u l-prinċipju ta’ proporzjonalità; id-deċiżjoni kkontestata hija,
minbarra dan, ivvizzjat minn żball manifest ta’ evalwazzjoni.
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2. It-tieni motiv ibbażat fuq l-allegata illegalità tal-Artikolu 2.3.1 tar-Regoli tal-Persunal sa fejn din ir-regola tingħad li
tiddiskrimina fuq bażi ta’ età u b’hekk tikser l-Artikolu 21 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u lArtikoli 2 u 6(1) tad-Direttiva 2000/78. (1)
3. It-tielet motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni, fuq bażi sussidjarja, li d-deċiżjoni kkontestata hija illegali minħabba żball
manifest ta’ evalwazzjoni u ksur tad-dmir ta’ premura.
4. Ir-raba’ motiv ibbażat fuq l-allegazzjoni, fuq bażi sussidjarja, tal-ksur tal-Artikolu 2.3.1 tar-Regoli tal-Persunal.
(1)

Id-Direttiva Tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament flimpjieg u fix-xogħol (Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol.4, p. 79).

Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Settembru 2018 – Helbert vs EUIPO
(Kawża T-548/18)
(2018/C 427/112)
Lingwa tal-kawża: l-Ingliż
Partijiet
Rikorrent: Lars Helbert (Alicante, Spanja) (rappreżentant: H. Tettenborn, avukat)
Konvenut: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)
Talbiet
Ir-rikorrent jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:
— tannulla d-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla tal-kompetizzjoni miftuħa EUIPO/AD/01/17 (1) tal-1 ta’ Diċembru 2017 u tas7 ta’ Marzu 2018 sabiex ir-rikorrent ma jiġix inluż fid-database tal-kandidati li għaddew fil-forma finali tagħha wara ċċaħda mill-EUIPO, tat-8 ta’ Ġunju 2018, tal-ilment tar-rikorrent skont l-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal;
— tordna lill-EUIPO jħallas kumpens xieraq, li l-ammont tiegħu jitħalla għad-diskrezzjoni tal-Qorti Ġenerali, lir-rikorrent
għad-dannu morali mġarrab mir-rikorrent bħala riżultat tad-deċiżjoni tal-Bord tal-Għażla; u
— tikkundanna lill-EUIPO għall-ispejjeż.
Motivi u argumenti prinċipali
Insostenn tar-rikors tiegħu, ir-rikorrent jinvoka erba’ motivi.
1. L-ewwel motiv ibbażat fuq li l-kompożizzjoni u l-konsistenza tal-Bord tal-Għażla kien fihom irregolaritajiet, li jirriżultaw
direttament minn nuqqas ta’ koerenza tal-evalwazzjoni u ksur tal-prinċipji ta’ opportunitajiet ugwali, ta’ ugwaljanza fittrattament u ta’ oġġettività tal-evalwazzjonijiet, bi ksur tal-Artikoli 3.1 u 2.4 tar-Regoli Ġenerali Applikabbli għallKompetizzjonijiet Miftuħa.
2. It-tieni motiv ibbażat fuq li l-Bord tal-Għażla ma wettaqx evalwazzjoni komparattiva tal-kandidat, u dan bi ksur talobbligu li josserva l-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament, ta’ opportunitajiet ugwali u ta’ oġġettività tal-evalwazzjoni,
skont l-Artikolu 2.4 tar-Regoli Ġenerali Applikabbli għall-Kompetizzjonijiet Miftuħa.
3. It-tielet motiv ibbażat fuq żbalji ta’ evalwazzjoni manifesti fl-evalwazzjoni ta’ kif l-applikant ikun mar fl-“intervista
bbażata fuq il-kompetenzi speċifiċi”.
4. Ir-raba’ motiv ibbażat fuq li l-Bord tal-Għażla kiser l-Avviż ta’ Kompetizzjoni EUIPO/AD/01/17 kif ukoll il-prinċipji ta’
ugwaljanza fit-trattament, ta’ opportunitajiet ugwali u ta’ oġġettivita tal-evalwazzjoni.
(1)
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