
Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 
2) AM pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 19.2.2011, s. 37. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 lutego 
2012 r. — AT przeciwko EACEA 

(Sprawa F-113/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Sprawozdanie z oceny — Charakter ostateczny — Termin 
do złożenia zażalenia — Złożenie zażalenia po terminie — 
Wcześniejsze rozwiązanie umowy zawartej na czas określony 
z powodu nienależytego wykonywania obowiązków — 

Kontrola sądowa — Oczywisty błąd w ocenie) 

(2012/C 138/52) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AT (przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard- 
Glanz, adwokaci) 
Strona pozwana: EACEA (przedstawiciele: F. Couplan i D. 
Homann, pełnomocnicy, B. Wägenbaur, adwokat) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie, po pierwsze, stwierdzenia nieważności sprawozdania z 
przebiegu kariery zawodowej strony skarżącej za okres od dnia 
1 czerwca do dnia 31 grudnia 2008 r., po drugie, stwierdzenia 
nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania 
umów o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę na czas 
określony ze stroną skarżącą oraz, po trzecie, żądania dotyczące 
naprawienia poniesionej szkody. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 
2) AT pokrywa swoje własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 72 z 5.3.2011, s. 35. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 29 września 2011 r. — Bowles, Larue i Whitehead 

przeciwko EBC 

(Sprawa F-114/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel EBC — Ogólna waloryzacja 
wynagrodzeń — Sposób obliczania — Dane wstępne — 
Kryzys gospodarczy i finansowy — Szczególne okoliczności 
— Akt niekorzystny — Rozliczenie wynagrodzenia — Akt 

tymczasowy) 

(2012/C 138/53) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Carlos Bowles, Emmanuel Larue i Sarah White
head (Frankfurt nad Menem, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci 
L. Levi i M. Vandenbussche) 

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: E. 
Carlini i M. López Torres, pełnomocnicy, adwokat B. Wägen
baur) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności rozliczeń wynagrodzenia 
skarżących za styczeń 2010 r. i kolejne miesiące w zakresie 
w jakim obejmują one podwyższenie wynagrodzenia o 2 % w 
następstwie postępowania w sprawie waloryzacji wynagrodzeń 
za 2010 r. a także naprawienie szkody poniesionej przez 
skarżących. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Banku Centralnego 
o podwyższeniu wynagrodzeń C. Bowlesa, E. Larue'a i S. White
head o 2 % ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2010 r., co wynika z 
ich rozliczeń wynagrodzenia za styczeń 2010 r. i kolejne miesiące. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Europejski Bank Centralny zostaje obciążony całością kosztów 
postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 19.2.2011, s. 37. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 29 listopada 2011 r. — Di Tullio przeciwko Komisji 

(Sprawa F-119/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — 
Urlop na czas pełnienia służby krajowej — Warunki zatrud
nienia innych pracowników Wspólnot Europejskich — 
Żołnierz zawodowy — Odbycie okresu dowodzenia — 

Odmowa) 

(2012/C 138/54) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Roberto Di Tullio (Rovigo, Włochy) (przedsta
wiciele: adwokaci É. Boigelot i S. Woog) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
V. Joris, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji OLAF odmawiającej przy
znania skarżącemu urlopu na czas pełnienia służby krajowej 
na podstawie art. 18 WZIPW.

PL C 138/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.5.2012



Sentencja wyroku 

1) Skarga wniesiona przez R. Di Tullio zostaje oddalona. 
2) Roberto Di Tullio pokrywa całość kosztów postępowania. 

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

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 29 września 2011 r. — Heath przeciwko EBC 

(Sprawa F-121/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel EBC — System emerytalno — 
rentowy — Plan emerytalny — Coroczna podwyżka emerytur 
— Zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyjnych — 
Opinia aktuariusza planu emerytalnego — Zasięgnięcie opinii 
Komitetu Pracowniczego — Zasięgnięcie opinii Komitetu 

Nadzorującego — Prawo do rokowań zbiorowych) 

(2012/C 138/55) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Michael Heath (Southampton, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche, adwo
kaci) 
Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: P. 
Embley i E. Carlini, pełnomocnicy, adwokat B. Wägenbaur) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności rozliczenia emerytury skarżą
cego za styczeń 2010 r. i następne miesiące w zakresie, w jakim 
zastosowano w nich podwyżkę emerytury o 0,6% w następ
stwie waloryzacji za 2010 r. oraz naprawienie szkody ponie
sionej przez skarżącego. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 
2) Michael Heath pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty 

poniesione przez Europejski Bank Centralny. 

( 1 ) Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 67 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 1 lutego 2012 r. — Bancale i Buccheri przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-123/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel tymczasowy — Konkursy 
wewnętrzne — Warunki dopuszczenia — Doświadczenie 
zawodowe zdobyte po uzyskaniu dyplomu — Dyplom — 
Kwalifikacje zdobyte po uzyskaniu dyplomu — 

Równoważność) 

(2012/C 138/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Giovanni Bancale (Waterloo, Belgia) i Roberto 
Buccheri (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, 
A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo B. Eggers i P. Pecho, pełnomocnicy, następnie B. Eggers, 
pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji komisji konkursów 
COM/INT/OLAF/09/AD8 i COM/INT/OLAF/09/AD10 o niedo
puszczeniu skarżących do konkursu. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Giovanni Bancale i Roberto Buccheri pokrywają całość kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 30 z 29.1.2011, s. 67 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 28 marca 2012 r. — BD przeciwko Komisji 

(Sprawa F-36/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel kontraktowy — Nieprzedłu 
żenie umowy — Artykuł 11a regulaminu pracowniczego — 
Konflikt interesów — Stosunki oparte na zaufaniu — Artykuł 
12b regulaminu pracowniczego — Działalność zewnętrzna — 

Domniemanie niewinności) 

(2012/C 138/57) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: BD (Etterbeek, Belgia) (przedstawiciele: T. 
Bontinck i S. Woog, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Bers
cheid i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzedłużeniu 
umowy ze stroną skarżącą po dacie wygaśnięcia tej umowy i 
w konsekwencji przywrócenia strony skarżącej do służby 
począwszy od dnia 1 listopada 2010 r. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) BD pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty postępo
wania poniesione przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz. U. C 179 z 18.6.2011, s. 22.
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