
SĄD 

Wyrok Sądu z dnia 16 października 2013 r. — Włochy 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-248/10) ( 1 ) 

(System językowy — Ogłoszenie o konkursie otwartym celem 
naboru administratorów — Wybór drugiego języka spośród 
trzech języków — Rozporządzenie nr 1 — Artykuł 1d ust. 
1, art. 27 akapit pierwszy i art. 28 lit. f) regulaminu pracow
niczego — Artykuł 1 ust. 1 lit. f) załącznika III do 
regulaminu pracowniczego — Obowiązek uzasadnienia — 

Zasada niedyskryminacji) 

(2013/C 352/19) 

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 i B. Eggers, następnie J. Currall 
i G. Gattinara, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności ogłoszenia o konkursie 
otwartym EPSO/AD/177/10 zorganizowanych w celu utwo
rzenia listy rezerwy kadrowej dla naboru na stanowiska admi
nistratorów (AD5) w obszarach: „Europejska administracja 
publiczna”, „Prawo”, „Ekonomia”, „Audyt” i „Technologie infor
macyjne i komunikacyjne (TIC)” (Dz. U. 2010, C 64 A, s. 1). 

Sentencja 

1) Stwierdza się nieważność ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/ 
AD/177/10 zorganizowanego w celu utworzenia listy rezerwy 
kadrowej dla naboru na stanowiska administratorów (AD5) w 
obszarach: „Europejska administracja publiczna”, „Prawo”, „Ekono
mia”, „Audyt” i „Technologie informacyjne i komunikacyjne”. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona własnymi kosztami oraz 
kosztami poniesionymi przez Republikę Włoską. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 31.7.2010. 

Wyrok Sądu z dnia 16 października 2013 r. — Vivendi 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-432/10) ( 1 ) 

(Konkurencja — Nadużycie pozycji dominującej — Francuski 
rynek usług szerokopasmowych i abonamentu telefonicznego 
— Decyzja w sprawie oddalenia skargi złożonej do Komisji 
— Brak interesu wspólnotowego — Znaczenie podnoszonego 
naruszenia dla funkcjonowania rynku wewnętrznego — 
Prawdopodobieństwo ustalenia istnienia podnoszonego 

naruszenia) 

(2013/C 352/20) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Vivendi (Paryż, Francja) (przedstawiciele: począt
kowo M. Struys, O. Fréget i J.Y. Ollier, a następnie M. Struys, O. 
Fréget i L. Eskenazi, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Mongin 
i N. von Lingen, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Orange, dawniej 
France Télécom (Paryż, Francja) (przedstawiciel: S. Hautbourg, 
adwokat) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2010) 4730 
z dnia 2 lipca 2010 r. oddalającej skargę złożoną do niej przez 
skarżącą przeciwko France Télécom z powodu domniemanego 
nadużycia pozycji dominującej na francuskim rynku usług 
szerokopasmowych i abonamentu telefonicznego (sprawa 
COMP/C-1/39.653 — Vivendi & Iliad/France Télécom). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

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

3) Orange pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 317 z 20.11.2010.
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