
Odwołanie wniesione w dniu 24 stycznia 2013 r. przez 
Vincenta Bouilleza od wyroku wydanego w dniu 14 
listopada 2012 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej 

w sprawie F-75/11 Bouillez przeciwko Radzie 

(Sprawa T-31/13 P) 

(2013/C 86/35) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Vincent Bouillez (Overijse, Belgia) (przed
stawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis i 
É. Marchal) 

Druga strona postępowania: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— Uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie F-75/11 
Vincent Bouillez przeciwko Radzie; 

— Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieawansowania 
wnoszącego odwołanie; 

— Obciążenie Rady kosztami postępowania w obydwu instan
cjach, 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie odwołania wnoszący odwołanie podnosi trzy 
zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia prawa, ze względu na 
to, że Sąd do spraw Służby Publicznej uznał, bez przepro
wadzenia skutecznej kontroli, że decyzja zaskarżona w 
pierwszej instancji jest zgodna z zasadą obowiązku uzasad
nienia, podczas gdy Sąd do spraw Służby Publicznej nie 
zażądał od Rady żadnych dowodów na konkretne zastoso
wanie kryteriów z art. 45 regulaminu pracowniczego urzęd
ników Unii Europejskiej podczas porównania osiągnięć 
wnoszącego odwołanie z innymi urzędnikami uprawnio
nymi do ubiegania się o awans. 

2) Zarzut drugi dotyczący naruszenia prawa, ze względu na to, 
że Sąd do spraw Służby Publicznej oparł się na zwykłych 
twierdzeniach Rady, zgodnie z którymi zakres odpowie
dzialności był brany pod uwagę podczas porównania osiąg
nięć, a orzekł, że wnoszący odwołanie nie wykazał, iż było 
inaczej, pomimo informacji dostarczonych przez wnoszą
cego odwołanie w ramach środków organizacji postępowa
nia, z których to informacji wynikało, że szereg awansowa
nych urzędników nie miał ani tak dużego zakresu odpowie
dzialności, ani tak wysokiej oceny zharmonizowanej jak 

wnoszący odwołanie, ani też większej liczby używanych 
języków (w odniesieniu do pkt 45 i 46 zaskarżonego wyro
ku). 

3) Zarzut trzeci dotyczący sprzecznego wewnętrznie rozumo
wania, ze względu na to, że Sąd do spraw Służby Publicznej 
nie mógł z jednej strony twierdzić, że Rada słusznie przy
stąpiła do ponownego porównania osiągnięć wszystkich 
urzędników w grupie zaszeregowania AST 6 mogących 
ubiegać się o awans w ramach postępowania w sprawie 
awansu za 2007 r., a następnie twierdzić, że Rada nie 
miała obowiązku brać pod uwagę osiągnięć konkretnego 
urzędnika, awansowanego już w ramach tego postępowania, 
którego awans stał się ostateczny (w odniesieniu do pkt 69 i 
70 zaskarżonego wyroku). 

Wnoszący odwołanie podnosi ponadto, że Sąd do spraw 
Służby Publicznej naruszył prawo ze względu na to, że na 
podstawie informacji zawartych w aktach sprawy nie uznał, 
iż okoliczności faktyczne składają się na oczywisty błąd w 
ocenie. 

Odwołanie wniesione w dniu 24 stycznia 2013 r. przez 
Mario Paulo da Silvę Tenreirę od wyroku wydanego w 
dniu 14 listopada 2012 r. przez Sąd do spraw Służby 
Publicznej w sprawie F-120/11 da Silva Tenreiro 

przeciwko Komisji 

(Sprawa T-32/13 P) 

(2013/C 86/36) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, 
Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.-N. Louis i D. 
Abreu Caldas) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej, wyda
nego w dniu 14 listopada 2012 r. w sprawie F-120/11 da 
Silva Tenreiro przeciwko Komisji, oddalającego skargę wnie
sioną przez skarżącego; 

— wydanie nowego rozstrzygnięcia w sprawie; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej 
odrzucającej kandydaturę skarżącego na wakujące stano
wisko dyrektora dyrekcji A ds. wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach cywilnych Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości 
oraz decyzji o powołaniu na to stanowisko pani Y; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania w dwóch instan
cjach.
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