
Wyrok Sądu z dnia 12 września 2013 r. — Włochy 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-126/09) ( 1 ) 

(System językowy — Ogłoszenia o konkursach otwartych 
celem naboru administratorów — Pełna publikacja w trzech 
językach urzędowych — Informacja dotycząca ogłoszeń o 
konkursach otwartych — Publikacja we wszystkich językach 
urzędowych — Język egzaminów — Wybór drugiego języka 

spośród trzech języków urzędowych) 

(2013/C 313/34) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, 
pełnomocnik, wspierany przez P. Gentiliego, avvocato dello 
Stato) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo J. Currall i J. Baquero Cruz, następnie J. Curall i G. Gatti
nara, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności ogłoszeń o konkursach 
otwartych: EPSO/AD/144/09 w dziedzinie zdrowia publicznego, 
EPSO/AD/145/09 w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego 
(polityka i legislacja) oraz EPSO/AD/146/09 w dziedzinie 
bezpieczeństwa żywnościowego (audyt, inspekcja i ocena), 
zorganizowanych w celu utworzenia listy rezerwy kadrowej 
dla naboru na stanowiska administratorów (grupa zaszerego
wania AD 5) obywatelstwa bułgarskiego, cypryjskiego, estoń
skiego, węgierskiego, łotewskiego, litewskiego, maltańskiego, 
polskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego i czeskiego, 
opublikowanych w wersjach językowych: niemieckiej, angiel
skiej i francuskiej Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 
14 stycznia 2009 r. (Dz.U. C 9 A, odpowiednio s. 1). 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność ogłoszeń o konkursach otwartych: 
EPSO/AD/144/09 w dziedzinie zdrowia publicznego, EPSO/ 
AD/145/09 w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego (polityka 
i legislacja) oraz EPSO/AD/146/09 w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywnościowego (audyt, inspekcja i ocena), zorganizowanych w celu 
utworzenia listy rezerwy kadrowej dla naboru na stanowiska admi
nistratorów (grupa zaszeregowania AD 5) obywatelstwa bułgar
skiego, cypryjskiego, estońskiego, węgierskiego, łotewskiego, litew
skiego, maltańskiego, polskiego, rumuńskiego, słowackiego, 
słoweńskiego i czeskiego, opublikowanych w wersjach językowych: 
niemieckiej, angielskiej i francuskiej Dziennika Urzędowego Unii 
Europejskiej z dnia 14 stycznia 2009 r. 

2) Republika Włoska i Komisja Europejska pokrywają każda własne 
koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 6.6.2009 r. 

Wyrok Sądu z dnia 12 września 2013 r. — Włochy 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-218/09) ( 1 ) 

(System językowy — Ogłoszenia o konkursach otwartych 
celem naboru asystentów — Język egzaminów — Wybór 

drugiego języka spośród trzech języków urzędowych) 

(2013/C 313/35) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, 
pełnomocnik, wspierany przez P. Gentiliego, avvocato dello 
Stato) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo J. Currall i J. Baquero Cruz, następnie J. Curall i G. Gatti
nara, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę skarżącą: Republika Łotwy (przed
stawiciel: K. Drēviņa, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności ogłoszeń o konkursach 
otwartych: EPSO/AST/91/09, zorganizowanego w celu utwo
rzenia listy rezerwy kadrowej dla naboru na stanowiska asys
tentów (grupa zaszeregowania AST 3) w dziedzinie „Offset” 
oraz EPSO/AST/92/09, zorganizowanego w celu utworzenia 
listy rezerwy kadrowej celem naboru na stanowiska asystentów 
(grupa zaszeregowania AST 3) w dziedzinie „Prasa”, opubliko
wanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 
18 marca 2009 r. (Dz.U. C 63 A, s. 1). 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność ogłoszeń o konkursach otwartych: EPSO/ 
AST/91/09, zorganizowanego w celu utworzenia listy rezerwy 
kadrowej dla naboru na stanowiska asystentów (grupa zaszerego
wania AST 3) w dziedzinie „Offset” oraz EPSO/AST/92/09, 
zorganizowanego w celu utworzenia listy rezerwy kadrowej celem 
naboru na stanowiska asystentów (grupa zaszeregowania AST 3) 
w dziedzinie „Prasa”, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2009 r. 

2) Republika Łotwy, Republika Włoska i Komisja Europejska pokry
wają każda własne koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 180 z 1.8.2009 r.
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