
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia
25 września 2008 r. — Guido Strack przeciwko Komisji

(Sprawa F-44/05) (1)

(Sprawy pracownicze — Urzędnicy — Zatrudnienie — Ogło-
szenie o wolnym stanowisku — Odrzucenie kandydatury —
Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie —
Dopuszczalność — Interes prawny — Emerytura — Komisja
kwalifikacyjna — Skład — Temporalny zakres zastosowania
nowych przepisów — Niezależność — Bezstronność — Dorę-

czenie decyzji)

(2008/C 285/96)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciele:
początkowo J. Mosar, następnie M. Wehrheim, następnie F.
Gengler, ostatecznie P. Goergen, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Berscheid i H. Kraemer, w charakterze pełnomocników)

Przedmiot sprawy

Z jednej strony stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odrzu-
cającej kandydaturę strony skarżącej na stanowisko kierownika
wydziału „Zaproszenia do składania ofert” i powołania innego
kandydata na to stanowisko a z drugiej żądanie przyznania
odszkodowania z odsetkami.

Sentencja wyroku

1) Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji powołującej A na stano-
wisko kierownika wydziału „Zaproszenia do składania ofert”
Urzędu Publikacji Wspólnot Europejskich zostaje odrzucona jako
niedopuszczalna.

2) Stwierdza się nieważność decyzji odrzucającej kandydaturę Guido
Stracka na stanowisko kierownika wydziału „Zaproszenia do skła-
dania ofert Urzędu” Publikacji Wspólnot Europejskich.

3) Nakazuje się Komisji Wspólnot Europejskich zapłatę na rzecz
strony skarżącej kwoty 2 000 EUR tytułem odszkodowania z
odsetkami.

4) W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona.

5) Guido Strack pokrywa połowę poniesionych przezeń kosztów.

6) Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa własne koszty a także
połowę kosztów poniesionych przez Guido Stracka.

(1) Dz.U. C 205 z dnia 20.8.2005 r., s 28 (sprawa początkowo zarejes-
trowana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod
numerem T-225/05 następnie przekazana do Sądu do spraw Służby
Publicznej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.).

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z
dnia 11 września 2008 r. — Coto Moreno przeciwko

Komisji

(Sprawa F-127/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Konkurs otwarty —
Niewpisanie na listę rezerwową — Ocena egzaminu pisem-

nego i egzaminu ustnego)

(2008/C 285/97)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Juana Maria Coto Moreno (Gaborone, Botswana)
(przedstawiciele: K. Lemmens i C. Doutrelepont, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
B. Eggers i M. Velardo, w charakterze pełnomocników)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu
EPSO AD/25/05 z dnia 12 lutego 2007 r. o niewpisaniu
skarżącej na listę rezerwową tego konkursu — Żądanie odszko-
dowania.

Sentencja wyroku

1) Skarga J.M. Coto Moreno zostaje oddalona

2) Każda ze stron poniesie swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 22 z 26.1.2008, s. 57.
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