
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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