
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 29 września 2010 r. — Brune przeciwko Komisji 

(Sprawa F-5/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs ogólny — Niewpisanie na listę 
rezerwy kadrowej — Przebieg egzaminu ustnego — Stały 

skład komisji konkursowej) 

(2011/C 30/107) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Markus Brune (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat H. Mannes) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niewpisaniu skarżą
cego na listę rezerwy kadrowej konkursu AD/26/05 ze względu 
na niewystarczającą liczbę punktów zdobytą na egzaminie 
ustnym 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 
maja 2007 r. o niewpisaniu M. Brune’a na listę rezerwy kadrowej 
konkursu EPSO/AD/26/05. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona całością kosztów postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 64 z 8.3.2008, s. 69. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 29 września 2010 r. — Honnefelder przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-41/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Niewpisanie na listę 
rezerwy kadrowej — Przebieg egzaminu ustnego — Stałość 

składu komisji konkursowej) 

(2011/C 30/108) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Stephanie Honnefelder (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat C. Bode) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: Berardis- 
Kayser i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niewpisaniu 
skarżącej na listę rezerwy kadrowej konkursu AD/26/05 z 
uwagi na niewystarczającą liczbę punktów zdobytą na egza
minie ustnym. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważności decyzji Komisji Europejskiej o niewpi
saniu S. Honnefelder na listę rezerwy kadrowej konkursu 
AD/26/05. 

2) Komisja Europejska pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 128 z 24.5.2008, s. 38 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 23 listopada 2010 r. — Bartha przeciwko Komisji 

(Sprawa F-50/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Konkurs ogólny — 
Niewpisanie na listę rezerwy — Zrównoważona reprezentacja 

kobiet i mężczyzn w komisji konkursowej) 

(2011/C 30/109) 

Język postępowania: węgierski 

Strony 

Strona skarżąca: Gábor Bartha (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat P. Homoki) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall, 
V. Bottka i A. Sipos, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niewpisaniu skarżą
cego na listę rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/56/06. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 23 stycznia 2008 r., którą 
komisja konkursowa EPSO/AD/56/06 oddaliła wniosek G. 
Barthy mający na celu ponowne rozpatrzenie decyzji o odrzuceniu 
kandydatury wydanej przez wspomnianą komisję. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 15.8.2008, s. 73.
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