
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 8 lipca 2010 r. — Wybranowski przeciwko Komisji 

(Sprawa F-17/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Nieumieszczenie 
nazwiska na liście rezerwy administratorów — Ocena z egza
minu ustnego — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/60/06 — 
Uzasadnienie — Uprawnienia komisji konkursowej — Ocena 

kandydatów) 

(2010/C 246/70) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: A. Wybranowski (Warszawa, Polska) (przedsta
wiciel: adwokat Z. Wybranowski) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
K. Herrmann, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Zmiana lub stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu 
EPSO/AD/60/06 AD5 o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego 
na liście rezerwy administratorów tego konkursu w związku z 
wynikami egzaminu ustnego. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona 

2) Andrzej Wybranowski zostaje obciążony kosztami postępowania 

( 1 ) Dz.U. C 158 z 21.6.2008, s. 25 

Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2010 r. — Stratakis 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-37/10) 

(2010/C 246/71) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Sofoklis Stratakis (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: 
adwokat F. Sigalas) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji jury konkursu ogólnego 
EPSO/AD/129/08 o nieuwzględnieniu skarżącego na liście 
rezerwowej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji jury konkursu ogólnego 
EPSO/AD/129/08 z dnia 30 lipca 2009 r. o nieuwzględ
nieniu skarżącego na liście rezerwowej opublikowanej w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2010 r. — AD 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-46/10) 

(2010/C 246/72) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AD (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. 
Boigelot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzyznaniu stronie 
skarżącej dodatku na gospodarstwo domowe. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji PMO z dnia 13 listopada 
2009 r. o nieprzyznaniu stronie skarżącej dodatku na 
gospodarstwo domowe, przewidzianego w art. 1 ust. 2 
załącznika VII do regulaminu pracowniczego; 

— w każdym razie stwierdzenie nieważności decyzji PMO z 
dnia 9 września 2009 r. o nieprzyznaniu stronie skarżącej 
dodatku na gospodarstwo domowe, przewidzianego w art. 1 
ust. 2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego w 
zakresie w jakim decyzję tą można uznać za akt nieko
rzystny;
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— dodatkowo, na wypadek gdyby Sąd stwierdził, że art. 1 ust. 
2 załącznika VII do regulaminu pracowniczego zezwalał 
organowi upoważnionemu do zawierania umów (AHCC) 
na odmowę przyznania stronie skarżącej dodatku na gospo
darstwo domowe z uwagi na niemożność zawarcia małżeń
stwa przez jej partnera z powodu jego orientacji seksualnej, 
traktowanej niekorzystnie w prawie krajowym tegoż part
nera stwierdzenie niezgodności z prawem art. 1 ust. 2 lit. c) 
pkt iv) załącznika VII do regulaminu pracowniczego z tego 
względu, że zawiera on odesłanie do prawa państwa człon
kowskiego dla celów oceny możności zawarcia małżeństwa 
i w konsekwencji odmowa zastosowania tej przesłanki w 
niniejszym przypadku; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2010 r. — Z 
przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości 

(Sprawa F-48/10) 

(2010/C 246/73) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Z (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: 
adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche) 

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nałożeniu na stronę 
skarżącą sankcji dyscyplinarnej w postaci upomnienia na piśmie 
a także nakazanie stronie pozwanej zapłaty kwoty pieniężnej 
tytułem zadośćuczynienia za krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 10 lipca 2009 r. o nałożeniu na stronę skarżącą sankcji 
dyscyplinarnej w postaci upomnienia na piśmie; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 
marca 2010 r. oddalającej zażalenie, która doręczona 
została w dniu 15 marca 2010 r.; 

— nakazanie stronie pozwanej zapłaty kwoty 50000 EUR 
tytułem zadośćuczynienia za krzywdę 

— obciążenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 1 lipca 2010 r. — Bermejo Garde 
przeciwko EKES 

(Sprawa F-51/10) 

(2010/C 246/74) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Moises Bermejo Garde (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 

Przedmiot i opis sporu 

Z jednej strony stwierdzenie nieważności ogłoszenia o wakacie 
CES nr 43/09 dotyczącego powołania na stanowisko dyrektora 
w Dyrekcji do spraw Ogólnych oraz wszystkich decyzji podję
tych w oparciu o to ogłoszenie. Z drugiej strony nakazanie 
stronie pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego kwoty pieniężnej 
tytułem odszkodowania. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności ogłoszenia o wakacie CES 
nr 43/09 dotyczącego powołania na stanowisko dyrektora 
w Dyrekcji do spraw Ogólnych; 

— stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji podjętych w 
oparciu o ogłoszenie o wakacie CES nr 43/09; 

— zasądzenie od strony pozwanej kwoty 1000 EUR tytułem 
odszkodowania; 

— obciążenie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz
nego kosztami postępowania.
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