
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 22 maja 2012 r. — AU przeciwko Komisji 

Europejskiej 

(Sprawa F-109/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel kontraktowy — Emerytury i 
renty — Odprawa) 

(2012/C 194/46) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: AU (przedstawiciel: adwokat R. Oehmen) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele): D. Martin 
i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w 
sprawie wypłacenia skarżącemu odprawy. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) AU pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami Komisji 
Europejskiej. 

( 1 ) Dz.U. C 13 z 15.1.2011, s. 43 

Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-54/12) 

(2012/C 194/47) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci M. Condinanzi, 
D. Bono i C.A. Chiorino) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej 
konkursu EPSO/AST/117/11 w sprawie niedopuszczenia strony 

skarżącej do drugiego etapu konkursu ze względu na to, że nie 
spełniała warunków dopuszczenia określonych w ogłoszeniu o 
konkursie. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji komisji 
konkursowej EPSO w sprawie dopuszczenia skarżącego do 
drugiego etapu konkursu otwartego EPSO/AST/117/11 — 
Assistants in the secretarial field (AST 1), ze względu na 
zakładany brak spełnienia warunków dopuszczenia określo
nych w sekcji III ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/ 
AST/117/11, a w szczególności, ponieważ nie posiadał 
dyplomu ukończenia szkoły wyższej w obszarze prac sekre
tariatu, lub ewentualnie, dyplomu ukończenia szkoły upraw
niającego do podjęcia nauki w szkole wyższej oraz co 
najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w 
obszarze prac sekretarskich, których zadania są 
bezpośrednio związane z obowiązkami sekretarskimi opisa
nymi w tytule l ogłoszenia o konkursie; 

— stwierdzenie nieważności wszystkich innych aktów, wyda
nych po tej decyzji, a w razie potrzeby, wszystkich działań, 
jakie komisja konkursowa ma podjąć w związku z wyklu
czeniem skarżącego z rozpatrywanego konkursu; 

— pomocniczo, gdyby nie było możliwe, by skarżący uczestni
czył w omawianym drugim etapie konkursu, zasądzenie od 
strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty ustalonej 
tymczasowo ex aequo et bono na 10 000 EUR tytułem 
odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym odszkodowania 
za uszczerbek na karierze, powiększonej o odsetki za 
zwłokę w stawce ustawowej od dnia wniesienia skargi; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 
maja 2012 r. — Simões Dos Santos przeciwko OHIM 

(Sprawa F-27/08 RENV) ( 1 ) 

(2012/C 194/48) 

Język postępowania: francuski 

W następstwie zawarcia ugody prezes pierwszej izby zarządził 
wykreślenie sprawy. 

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