
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 6 maja 2009 r. — Campos Valls przeciwko Radzie 

(Sprawa F-39/07) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Powołanie 
— Stanowisko szefa wydziału — Odrzucenie kandydatury 
skarżącego — Wymogi określone w ogłoszeniu o wakacie — 

Oczywisty błąd w ocenie) 

(2009/C 193/55) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Manuel Campos Valls (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, 
avocats) 

Strona pozwana: Rada (przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i I. 
Šulce, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji organu powołu
jącego, po pierwsze, odrzucającej kandydaturę skarżącego na 
stanowisko szefa Wydziału Hiszpańskiego w DG A, Dyrekcja 
III — Tłumaczenia i sporządzanie dokumentów — Służba języ
kowa, którego dotyczył komunikat wewnętrzny nr CP46/06 i 
po drugie decyzji powołującej na to stanowisko innego kandy
data 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron ponosi własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 9.6.2007, s. 28 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 6 maja 2009 r. — Sergio i in. przeciwko Komisji 

Wspólnot Europejskich 

(Sprawa F-137/07) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Prawa i obowiązki — Wolność zrze
szania się — Protokół porozumienia między Komisją i Orga
nizacjami Związkowymi i Zawodowymi — Indywidualne 
decyzje o oddelegowaniu/udostępnianiu mające za podstawę 
protokół — Niekorzystny akt — Legitymacja procesowa — 
Urzędnik działający na własny rachunek a nie na rachunek 
organizacji związkowej — Niedopuszczalność — Powiado
mienie adwokata skarżących o odrzuceniu zażalenia — 

Początek biegu terminu na złożenie skargi) 

(2009/C 193/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Giovanni Sergio (Bruksela, Belgia) i inni (przed
stawiciel: M. Lucas, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: M. J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Z jednej strony, stwierdzenie nieważności „Protokołu porozu
mienia między Organizacjami Związkowymi i Zawodowymi 
(OSP) a Dyrekcją Generalną do spraw Personelu i Administracji 
(DG AMIN)” a także decyzji organu powołującego utrzymanych 
w mocy protokołem z dnia 19 grudnia 2006 r. i decyzji z dnia 
14 listopada 2006 r. i z drugiej strony żądanie odszkodowania 
w symbolicznej wysokości 1 EUR. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) Panowie Sergio, Blanchard, Marquez-Garcia, Scheuer i Wurzler 
zostają obciążeni kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 79 z 29.3.2008., s. 37.
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