
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 18 września 2012 r. — Cuallado Martorell przeciwko 

Komisji Europejskiej 

(Sprawa F-96/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Niedopuszczenie do 
egzaminu ustnego w związku z uzyskanymi wynikami egza
minu pisemnego — Wnioski o ponowne zbadanie — Szcze
gólne prawo kandydatów do dostępu do niektórych informacji 
ich dotyczących — Przedmiot i zakres — Prawo dostępu do 

sprawdzonych prac pisemnych — Brak) 

(2013/C 46/46) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Eva Cuallado Martorell (Augsburg, Niemcy) 
(przedstawiciel: adwokat M. Diez Lorenzo) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: B. Eggers i J. 
Baquero Cruz pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji 
o niedopuszczeniu skarżącej do egzaminów ustnych konkursu 
otwartego EPSO/AD/130/08 i o odmowie udzielenia jej dostępu 
do sprawdzonych prac pisemnych, a także o stwierdzenie 
nieważności, ze skutkiem wstecznym, listy rezerwy kadrowej 
ogłoszonej po przeprowadzeniu egzaminów 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje w części oddalona, a w części odrzucona. 

2) Komisja Europejska pokrywa swoje własne koszty oraz koszty 
poniesione przez E. Cuallado Martorell. 

( 1 ) Dz.U. C 148 z 5.6.2010, s. 54. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 11 grudnia 2012 r. — Mata Blanco przeciwko Komisji 

(Sprawa F-65/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs wewnętrzny COM/INT/OLAF/ 
09/AD10 — Zwalczanie nadużyć finansowych — Odpo
wiednie kompetencje EPSO i komisji konkursowej — Testy 
wstępne nadzorowane przez komisję konkursową — Egzamin 
ustny — Naruszenie warunków ogłoszenia o konkursie — 
Rozpiętość ocen — Kryteria oceny — Równe traktowanie 
kandydatów — Oczywisty błąd w ocenie — Zasady przejrzys

tości i dobrej administracji — Obowiązek uzasadnienia) 

(2013/C 46/47) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: José Manuel Mata Blanco (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot) 

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

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o 
niewpisaniu nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej w 
ramach konkursu wewnętrznego „COM/INT/OLAF/09/AD10 — 
Administratorzy ze specjalizacją w obszarze zwalczania nadużyć 
finansowych” oraz stwierdzenie nieważności listy rezerwy 
kadrowej oraz wszystkich decyzji wydanych na jej podstawie. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) José Manuel Mata Blanco pokrywa własne koszty i zostaje obcią 
żony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 288 z 23.10.2010, s. 73. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 11 lipca 2012 r. — AI przeciwko Trybunałowi 

Sprawiedliwości 

(Sprawa F-85/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Konkurs wewnętrzny — Wykluczenie z udziału w konkursie 
na skutek wyniku uzyskanego w pierwszej części konkursu 
pisemnego — Ponowna ocena — Równość traktowania — 
Zmiana kwalifikacji umowy o pracę na czas określony na 
umowę o pracę na czas nieokreślony — Nieprzedłużenie 
umowy zawartej z członkiem personelu tymczasowego na 
czas określony — Skarga o stwierdzenie nieważności — 

Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie) 

(2013/C 46/48) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AI (przedstawiciele: początkowo adwokat M. 
Erniquin, następnie adwokaci M. Erniquin i L. N’Gapou) 

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(przedstawiciel: A. V. Placco, pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Po pierwsze stwierdzenie nieważności 
narady komisji konkursowej dotyczącej wyników egzaminu z 
języka francuskiego przeprowadzonego w ramach konkursu 
wewnętrznego nr CJ 12/09 i w niezbędnym zakresie stwier
dzenie nieważności umów i powołań osób, które ten konkurs 
zdały oraz, po drugie, stwierdzenie nieważności decyzji o 
nieprzedłużeniu umowy ze skarżącym jako członkiem 
personelu tymczasowego, oraz żądanie odszkodowania i zadoś 
ćuczynienia
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Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) AI pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

( 1 ) Dz.U. C 13 z 15.1.2011, s. 39. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 11 grudnia 2012 r. — Cocchi i Falcione przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-122/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytura — Przeniesienie 
uprawnień emerytalnych nabytych w krajowym systemie 
emerytalnym — Wycofanie propozycji przekazania — Akt, 
którym nie przyznano praw podmiotowych lub innych podob

nych korzyści) 

(2013/C 46/49) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Belgia) i 
Nicola Falcione (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. 
Orlandi i J.N. Louis) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i 
J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o 
wycofaniu propozycji dotyczącej przeniesienia uprawnień 
emerytalnych skarżących, która została już przez nich zaakcep
towana. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 12 i 23 lutego 2010 r. 
Komisji Europejskiej w zakresie, w jakim wycofano w nich propo
zycje, skierowane do G. Cocchiego i N. Falcionego, wskazujące 
sumę dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do 
emerytury, które wynikną z ewentualnego przeniesienia ich upraw
nień emerytalnych. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona 
jedną trzecią kosztów poniesionych przez G. Cocchiego i N. Falcio
nego. 

4) G. Cocchi i N. Falcione pokrywają dwie trzecie swoich kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 26.2.2011, s. 34. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 20 listopada 2012 r. — Soukoup przeciwko Komisji 

(Sprawa F-1/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Nieumieszczenie 
nazwiska na liście rezerwy kadrowej — Ocena z egzaminu 

ustnego) 

(2013/C 46/50) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Zdenek Soukoup (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciele: początkowo adwokaci É. Boigelot i S. Woog, 
następnie adwokat É. Boigelot) 

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

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
komisji konkursu otwartego EPSO/AD/144/09 o nieumiesz
czeniu nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej oraz 
decyzji o umieszczeniu na tej liście nazwiska innego kandydata, 
a także naprawienie poniesionej szkody i zadośćuczynienie za 
doznaną krzywdę. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona. 

2) Z. Soukoup pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 72 z 5.3.2011, s. 36. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 13 grudnia 2012 r. — AX przeciwko EBC 

(Sprawy połączone F-7/11 i F-60/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Pracownicy EBC — Postępowanie 
dyscyplinarne — Zawieszenie członka personelu bez obniżenia 
jego wynagrodzenia podstawowego — Cofnięcie decyzji — 
Prawo do obrony — Dostęp do akt — Uzasadnienie — 
Uzasadnienie decyzji — Zarzut niedopełnienia obowiązków 

zawodowych — Poważne uchybienie) 

(2013/C 46/51) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: AX (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. 
Vandenbussche)
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