
Strona pozwana: Europejski Bank Centralny (przedstawiciele: w 
sprawie F-7/11 P. Embley i E. Carlini, pełnomocnicy oraz 
adwokat B. Wägenbaur; w sprawie F-60/11, P. Embley i M. 
López Torres, pełnomocnicy oraz adwokat B. Wägenbaur) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
strony pozwanej o zawieszeniu strony skarżącej ze skutkiem od 
dnia 5 sierpnia 2010 r. oraz zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę 

Sentencja wyroku 

1) Skargi w sprawach połączonych F-7/11 i F-60/11 zostają odda
lone. 

2) AX ponosi swoje własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami 
Europejskiego Banku Centralnego. 

( 1 ) Dz.U. C 152 z 21.5.2011, s. 33; Dz.U. C 211 z 16.7.2011, s. 35. 

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

(Sprawa F-10/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs wewnętrzny — Niedopusz
czenie do udziału w konkursie — Warunki zakwalifikowania 

— Pojęcie służb związanych z Komisją) 

(2013/C 46/52) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Dorina Maria Ghiba (Bruksela, Belgia) (przedsta
wiciel: adwokat C. Mourato) 

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

Interwenient wspierający żądania strony pozwanej: Rada Unii Euro
pejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i J. Herrmann, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Stwierdzenie nieważności decyzji komisji 
konkursowych w konkursach COM/INT/EU2/10/AD5 i COM/ 
INT/EU2/AST3 w przedmiocie odrzucenia kandydatury 
skarżącej z tego względu na to, że nie spełnia warunków 
zakwalifikowania wymaganych w ogłoszeniu o konkursie. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) D.M. Ghiba pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez 
Komisję Europejską. 

3) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 95 z 26.3.11, s. 14. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 5 grudnia 2012 r. — BA przeciwko Komisji 

(Sprawa F-29/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Ogłoszenie o 
konkursie EPSO/AD/147/09 — Utworzenie listy rezerwy 
kadrowej dla administratorów obywatelstwa rumuńskiego — 
Gruntowna znajomość języka urzędowego Rumunii — 
Węgierskojęzyczna mniejszość zamieszkująca w Rumunii — 
Niedopuszczenie do egzaminu ustnego — Zasady równości 

traktowania i niedyskryminacji — Zakres) 

(2013/C 46/53) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: BA (Wezembeek-Oppem, Belgia) (przedstawi
ciele: początkowo adwokaci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis 
i É. Marchal, następnie adwokaci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. 
Louis, É. Marchal i D. Abreu Caldas) 

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 konkursowej dla konkursu EPSO/AD/147/09-RO o 
niedopuszczeniu skarżącej do egzaminu ustnego w ramach 
tego konkursu 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) BA pokrywa koszty własne oraz koszty poniesione przez Komisję 
Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 173 z 11.6.11, s. 16. 

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

(Sprawa F-42/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Stwierdzenie 
nieważności decyzji komisji konkursowej — Powaga rzeczy 
osądzonej — Zasada legalności — Zarzut niezgodności z 
prawem decyzji o ponownym przeprowadzeniu konkursu 

otwartego) 

(2013/C 46/54) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Stephanie Honnefelder (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat C. Bode)
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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 o 
nieumieszczeniu nazwiska skarżącej na liście rezerwy kadrowej 
konkursu EPSO/AD/26/05 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) S. Honnefelder pokrywa dwie trzecie własnych kosztów. 

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz jedną trzecią 
kosztów poniesionych przez S. Honnefelder. 

( 1 ) Dz.U. C 183 z 25.6.2011, s. 34. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 17 lipca 2012 r. — BG przeciwko Europejskiemu 

Rzecznikowi Praw Obywatelskich 

(Sprawa F-54/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Postępowanie dyscyplinarne — Kara 
dyscyplinarna — Wydalenie ze służby — Prowadzenie wstęp
nego dochodzenia przed krajowymi sądami karnymi w chwili 
wydania decyzji o wydaleniu ze służby — Równość trakto
wania mężczyzn i kobiet — Zakaz dokonywania zwolnień 
pracownic w okresie od początku ciąży do końca urlopu 

macierzyńskiego) 

(2013/C 46/55) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: BG (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot) 

Strona pozwana: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 
(przedstawiciele J. Sant’Anna, pełnomocnik, adwokaci D. Wael
broeck i A. Duron) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o 
zastosowaniu względem strony skarżącej sankcji w postaci 
wydalenia ze służby bez utraty uprawnień emerytalnych. W 
konsekwencji, tytułem żądania głównego, wniosek o przywró
cenie strony skarżącej do pracy na dawne stanowisko, a tytułem 
ewentualnym, przyznanie jej kwoty odpowiadającej wynagro
dzeniu, jakie pobierałaby w okresie od wejścia w życie środka 

w postaci wydalenia ze służby do osiągnięcia przez nią wieku 
emerytalnego. W każdym razie przyznanie stronie skarżącej 
określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę. 

Sentencja wyroku 

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

2) BG pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesio
nymi przez Europejskiego Rzecznik Praw Obywatelskich. 

( 1 ) Dz.U. C 204 z 9.7.2011, s. 30. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 23 października 2012 r. — Eklund przeciwko Komisji 

(Sprawa F-57/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Zatrudnienie — Konkurs otwarty — 
Umieszczenie nazwiska na liście rezerwy kadrowej — Oferta 
zatrudnienia złożona osobie, której nazwisko figuruje na liście 
rezerwy kadrowej — Warunki przyjęcia — Doświadczenie 
zawodowe nabyte po uzyskaniu dyplomu — Kompetencje 
przysługujące odpowiednio komisji konkursowej i organowi 
powołującemu — Przyjęcie oferty zatrudnienia — Wycofanie 

oferty zatrudnienia) 

(2013/C 46/56) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Eklund (Taino, Włochy) (przedstawiciele: adwo
kaci B. Cortese i C. Cortese) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo B. Eggers, A. Aresu i P. Pecho, pełnomocnicy, następnie 
B. Eggers i G. Gattinara, pełnomocnicy, adwokat A. Dal Ferro) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
Komisji o nieuznaniu skutków prawnych przyjęcia przez 
skarżącego oferty stanowiska urzędnika w okresie próbnym 
(asystent) w charakterze asystenta technicznego we Wspólnym 
Centrum Badawczym w Isprze, i o wycofaniu tej oferty oraz 
żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) G. Eklund pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską 

( 1 ) Dz.U. C 211 z 16.7.2011, s. 33.
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