
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 października 2014 r. – 
Moschonaki przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/10 RENV)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia — 
Zatrudnienie — Wewnętrzne ogłoszenie o naborze w instytucji — Warunki kwalifikacji określone 

w ogłoszeniu o naborze — Uznanie przysługujące organowi powołującemu)

(2014/C 421/63)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Chrysanthe Moschonaki (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po uchyleniu rozstrzygnięcia –Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
o odmowie uwzględnienia kandydatury skarżącej na stanowisko asystentki bibliotecznej i nakazanie Komisji zapłaty na 
rzecz skarżącej kwoty pieniężnej tytułem naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 30 września 2009 r., na mocy której kandydatura C. Moschonaki na stanowisko 
„asystent – bibliotekarz/dokumentalista” została odrzucona.

2) Zasądza się od Komisji na rzecz C. Moschonaki kwotę 5 000 EUR.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez C. Moschonaki w sprawach F-55/ 
10, T-476/11 P i F-55/10 RENV.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 10 lipca 2014 r. – CG przeciwko EBI

(Sprawa F-103/11) (1)

(Służba publiczna — Personel EBI — Mobbing — Postępowanie wyjaśniające — Decyzja prezesa 
o nienadawaniu dalszego biegu postepowaniu w sprawie skargi — Opinia komitetu dochodzeniowego — 

Błędna definicja mobbingu — Zamierzony charakter zachowania — Stwierdzenie istnienia zachowań 
i objawów mobbingu — Poszukiwanie związku przyczynowego — Brak — Niespójność opinii komitetu 

dochodzeniowego — Oczywisty błąd w ocenie — Zawinione działania administracji — Obowiązek 
zachowania poufności — Ochrona danych osobowych — Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie)

(2014/C 421/64)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CG (przedstawiciele: początkowo N. Thieltgen, następnie J.N. Louis i D. de Abreu Caldas, avocats)
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Strona pozwana: EBI (przedstawiciele: G. Nuvoli i T. Gilliams, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, avocat)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (przedstawiciele: I. Chatelier 
i H. Kranenborg, następnie I. Chatelier i A. Buchta, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji prezesa EBI w sprawie niepodejmowania żadnego działania w następstwie postępowania 
wyjaśniającego w sprawie rzekomego mobbingu oraz stwierdzenie nieważności wniosków końcowych komitetu 
dochodzeniowego oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 27 lipca 2011 r.

2) Europejski Bank Inwestycyjny wypłaci CG kwotę 35 000 EUR.

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

4) Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez CG.

5) Europejski Inspektor Ochrony Danych, interwenient, pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 6 z 7.1.2012, s. 25.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 10 lipca 2014 r. – CG przeciwko EBI

(Sprawa F-115/11) (1)

(Służba publiczna — Personel EBI — Powołanie — Stanowisko szefa wydziału — Powołanie innego 
kandydata niż skarżąca — Nieprawidłowości w procedurze naboru — Obowiązek bezstronności członków 

komisji ds. naboru — Nieodpowiednie zachowanie przewodniczącego komisji ds. naboru względem 
skarżącej — Konflikt interesów — Prezentacja ustna obowiązująca wszystkich kandydatów — 

Dokumenty udostępnione do celów prezentacji ustnej mogące faworyzować jednego z kandydatów — 
Kandydat, który uczestniczył w sporządzaniu udostępnionych dokumentów — Naruszenie zasady 

równości — Skarga o stwierdzenie nieważności — Żądanie odszkodowawcze)

(2014/C 421/65)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CG (przedstawiciele: początkowo adwokat N. Thieltgen, następnie adwokaci J.-N. Louis i D. de Abreu 
Caldas,)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: G. Nuvoli i T. Gilliams, pełnomocnicy, adwokat A. Dal 
Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji prezesa EBI o powołaniu na stanowisko szefa wydziału w ramach EBI nie 
skarżącej, lecz innego kandydata oraz żądanie odszkodowawcze.
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