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Sagsøgte: Europa-Parlamentet (ved L. Vissaggio og A. Troupiotis, som befuldmægtigede), Det Europæiske Råd, Eurogruppen
og Rådet for Den Europæiske Union (ved A. de Gregorio Merino og M. Balta, som befuldmægtigede), EuropaKommissionen (ved J.-P. Keppenne og M. Konstantinidis, som befuldmægtigede) og Den Europæiske Centralbank (ECB) (ved
P. Papapaschalis og P. Senkovic, som befuldmægtigede)

Sagens genstand
Dels en påstand om, at det fastslås, at de sagsøgte retsstridigt undlod at sørge for den korrekte anvendelse af visse EU-retlige
regler i forbindelse med deres afskedigelse, og dels en påstand om erstatning af det tab, som sagsøgerne angiveligt har lidt
som følge af denne passivitet og de foranstaltninger, som de græske myndigheder traf på baggrund af visse afgørelser, truffet
af Kommissionen, Eurogruppen og Den Europæiske Centralbank.

Konklusion
1) Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Eurogruppen, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Den
Europæiske Centralbank frifindes.

2) Athanasios Arvanitis og de 47 andre sagsøgere, hvis navne er anført i bilaget til kendelsen, betaler sagens omkostninger.

(1)

EUT C 439 af 8.12.2014.

Rettens kendelse af 5. oktober 2015 — Grigoriadis m.fl. mod Parlamentet m.fl.
(Sag T-413/14) (1)
(Passivitets- og erstatningssøgsmål — omlægning af den græske offentlige gæld — inddragelse af den
private sektor — tab i forbindelse med nedskrivning af tilgodehavender — erklæringer fra stats- eller
regeringscheferne i eurozonen og Unionens institutioner — erklæring fra Eurogruppen — manglende
præcisering af årsagsforbindelsen med det påberåbte tab — afvisning)
(2015/C 389/65)
Processprog: græsk
Parter
Sagsøgere: Grigoris Grigoriadis (Athen, Grækenland), Faidra Grigoriadou, (Athen), Ioannis Tsolias (Thessaloniki,
Grækenland), Dimitrios Alexopoulos (Thessaloniki), Nikolaos Papageorgiou (Athen) og Ioannis Marinopoulos, (Athen)
(ved advokat C. Papadimitriou)

Sagsøgte: Europa-Parlamentet (ved A. Troupiotis og L. Visaggio, som befuldmægtigede), Det Europæiske Råd, Eurogruppen,
Rådet for Den Europæiske Union (ved A. de Gregorio Merino og M. Balta, som befuldmægtigede), Europa-Kommissionen
(ved J.-P. Keppenne og M. Konstantinidis, som befuldmægtigede) og Den Europæiske Centralbank (ECB) (ved P.
Papapaschalis og P. Senkovic, som befuldmægtigede).
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Sagens genstand
Dels en påstand om, at det fastslås, at de sagsøgte retsstridigt undlod at handle med henblik på at undgå at sagsøgernes
obligationer blev berørt af planen for den private sektors deltagelse i gældsfinansieringsprogrammet (PSI), hvorved værdien
af den græske stats gæld blev nedskrevet, og dels en påstand om erstatning af det tab, sagsøgerne angiveligt har lidt som
følge af denne retsstridige passivitet.

Konklusion
1) Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Eurogruppen, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og Den
Europæiske Centralbank (ECB) frifindes.

2) Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou og Ioannis Marinopoulos
betaler sagens omkostninger.

(1)

EUT C 439 af 8.12.2014.

Rettens kendelse af 8. oktober 2015 — Nieminen mod Rådet
(Sag T-464/14 P) (1)
(Appel — personalesag — tjenestemænd — forfremmelse — forfremmelsesårene 2010 og 2011 —
afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AD 12 — ret til en retfærdig rettergang — ret til
forsvar — omfanget af domstolskontrollen i første instans — åbenbart urigtigt skøn — ingen retlig fejl
eller forvanskning — appel, der er åbenbart ugrundet)
(2015/C 389/66)
Processprog: fransk
Parter
Appellant: Risto Nieminen (Kraainem, Belgien) (først ved advokaterne M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas og J.-N. Louis,
derefter ved advokat J.-N. Louis)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Bauer og E. Rebasti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand
Appel af dom afsagt af EU-Personaleretten (Anden Afdeling) den 10. april 2014 i sag F-81/12, Nieminen mod Rådet (Sml.
Pers., EU:F:2014:50), med påstand om ophævelse af denne dom.

