
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 28 września 2011 r. — De Nicola przeciwko BEI 

(Sprawa F-13/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel Europejskiego Banku Inwesty
cyjnego — Ocena — Awans — Skarga o odszkodowanie i 

zadośćuczynienie — Dopuszczalność) 

(2011/C 340/73) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przed
stawiciel: L. Isola, adwokat) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: 
T. Gilliams i F. Martin, pełnomocnicy, wspierani przez A. Dal 
Ferro, adwokata) 

Przedmiot sprawy 

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji 
odwoławczej oddalającej odwołanie skarżącego od oceny jego 
pracy za rok 2008 r., a także stwierdzenie nieważności spra
wozdania z oceny za rok 2008 r. Po drugie — żądanie 
zasądzenia od EBI odszkodowania za poniesione przez 
skarżącego szkody i zadośćuczynienia za doznane krzywdy. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaję w części odrzucona i w części oddalona. 

2) Carlo De Nicola pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 

3) Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa połowę własnych kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 134 z 22.5.2010, s. 53. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 13 września 2011 r. — Behnke przeciwko Komisji 

(Sprawa F-68/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie w sprawie 
oceny i w sprawie awansu za 2009 r. — Uzasadnienie opinii 
wspólnego komitetu do spraw oceny i awansu — Oczywisty 

błąd w ocenie) 

(2011/C 340/74) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Thorsten Behnke (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Bers
cheid i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji o zaklasyfikowaniu skarżącego 
do drugiej (II) grupy wyników w pracy i przyznaniu mu 5 
punktów awansu w sprawozdaniu z rozwoju kariery zawodowej 
za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz jedną czwartą 
kosztów poniesionych przez T. Behnkego. 

3) Thorsten Behnke pokrywa trzy czwarte własnych kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 288 z 23.10.2010, s. 74. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 20 września 2011 r. — Van Soest przeciwko Komisji 

(Sprawa F-117/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Nabór — Konkurs — Warunki dopusz
czenia — Wymagany dyplom — Pojęcie dyplomu poświad
czającego ukończenie szkoły średniej i dającego dostęp do 
studiów wyższych — Decyzje komisji konkursowej — 

Charakter kontroli wykonywanej przez organ powołujący) 

(2011/C 340/75) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgia) (przedstawi
ciel: adwokat S. Pappas) 

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

Przedmiot sprawy 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji kończącej 
postępowanie w sprawie naboru skarżącego, będącego 
laureatem konkursu wpisanym na listę rezerwy kadrowej, ze 
względu na to, że nie posiada on dyplomu ukończenia szkoły 
średniej dającego dostęp do studiów wyższych 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez B. Van Soesta. 

( 1 ) Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 66.
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