
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 10 lipca 2012 r. — AV przeciwko Komisji 

(Sprawa F-4/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Zatrudnienie — Zastrzeżenie lekarskie — Zastosowanie 
zastrzeżenia lekarskiego wstecz — Opinia komitetu ds. inwa

lidztwa) 

(2012/C 287/72) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AV (Cadrezzate, Włochy) (przedstawiciele: 
adwokaci A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
D. Martin) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o zastosowaniu 
względem skarżącego zastrzeżenia lekarskiego przewidzianego 
w art. 32 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii 
Europejskiej i o nieprzyznaniu mu renty inwalidzkiej. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 12 kwietnia 2010 r., w 
której Komisja Europejska zastosowała wobec AV zastrzeżenie 
lekarskie, o którym mowa w art. 32 warunków zatrudnienia 
innych pracowników Unii Europejskiej. 

2) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 16 
kwietnia 2010 r. w zakresie, w jakim zawiera ona odmowę przy
znania AV renty inwalidzkiej. 

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez AV. 

( 1 ) Dz.U. C 179 z 18.6.2011, s. 21. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 20 czerwca 2012 r. — Cristina przeciwko Komisji 

(Sprawa F-66/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Decyzja komisji 
konkursu o niedopuszczeniu do testów oceniających — Środki 
odwoławcze — Skarga do sądu wniesiona bez oczekiwania na 
decyzję w przedmiocie zażalenia administracyjnego — dopusz
czalność — Szczegółowe warunki dopuszczenia do konkursu 

— Wymagane doświadczenie zawodowe) 

(2012/C 287/73) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Alma Yael Cristina (Bruksela, Belgia) (przedsta
wiciele: S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz, adwokaci) 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji przewodniczącego 
komisji konkursu „EPSO/AST/111/10(AST1)” o niedopusz
czeniu skarżącej do testów oceniających 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona 

2) Alma Yael Cristina pokryje swoje własne koszty oraz koszty ponie
sione przez Komisję Europejską 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 24.9.2011. s. 51 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 20 czerwca 2012 r. — Cristina przeciwko Komisji 

(Sprawa F-83/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Decyzja komisji 
konkursu o niedopuszczeniu do testów oceniających — Środki 
odwoławcze — Skarga do sądu wniesiona bez oczekiwania na 
decyzję w przedmiocie zażalenia administracyjnego — dopusz
czalność — Szczegółowe warunki dopuszczenia do konkursu 
— Doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z charak

terem przyszłych obowiązków) 

(2012/C 287/74) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Alma Yael Cristina (Bruksela, Belgia) (przedsta
wiciele: S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz, adwokaci) 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji przewodniczącego 
komisji konkursu „EPSO/AST/112/10 — asystenci (AST3)” o 
niedopuszczeniu skarżącej do testów oceniających 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona
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2) Alma Yael Cristina pokryje swoje własne koszty oraz koszty ponie
sione przez Komisję Europejską 

( 1 ) Dz.U. C 340 z 19.11.11 s. 41 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 12 lipca 2012 r. — Conticchio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-22/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury i renty — Wyli
czenie uprawnień emerytalnych — Stopień służbowy — 

Zarzut niezgodności z prawem — Dopuszczalność) 

(2012/C 287/75) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Rosella Conticchio (Rzym, Włochy) (przedstawi
ciele: adwokaci R. Giuffrida i A. Tortora) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
D. Martin, pełnomocnicy oraz adwokat A. Dal Ferro) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek strony skarżącej o stwierdzenie nieważności decyzji w 
sprawie przyznania i rozliczenia jej uprawnień emerytalnych. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga R. Conticchio zostaje w części odrzucona jako oczywiście 
niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście bezpod
stawna. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 139 z 7.5.2011, s. 31. 

Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2012 r. — ZZ i ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-75/12) 

(2012/C 287/76) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu 
Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących obliczenia dodat
kowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury 
w odniesieniu do uprawnień emerytalnych uzyskanych przed 
rozpoczęciem służby w Komisji Europejskiej i w razie potrzeby 
decyzji o oddaleniu zażaleń wniesionych przez skarżących. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących obliczenia 
dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do 
emerytury w odniesieniu do uprawnień emerytalnych uzys
kanych przed rozpoczęciem służby w Komisji Europejskiej; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o odda
leniu wniesionych przez skarżących zażaleń mających na 
celu zastosowanie ogólnych przepisów wykonawczych i 
stóp aktuarialnych obowiązujących w chwili złożenia 
przez nich wniosków o przeniesienie uprawnień emerytal
nych; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 20 lipca 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-76/12) 

(2012/C 287/77) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i A. 
Blot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o przekształceniu 
punktów za osiągnięcia uzyskanych w innej instytucji oraz 
obwieszczenia administracyjnego zawierającego publikację listy 
urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie 
awansu za 2011 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 
13 października 2011 r. o przekształceniu punktów za 
osiągnięcia uzyskanych przez stronę skarżącą w innej insty
tucji łącznie z obwieszczeniem administracyjnym nr 
48/2011 z dnia 27 października 2011 r. zawierającym 
publikację listy urzędników awansowanych w ramach postę
powania w sprawie oceny i awansu za 2011 r., na której nie 
ma nazwiska strony skarżącej;
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