
Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – SNCF/Komisja

(Sprawa T-242/12) (1)

(Pomoc państwa — Pomoc wdrożona przez Francję na rzecz Sernam SCS — Pomoc na rzecz 
dokapitalizowania i restrukturyzacji, gwarancje i zrzeczenie się przez SNCF wierzytelności na rzecz 

Sernam — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Wykorzystanie pomocy 
niezgodne z jej przeznaczeniem — Odzyskanie — Ciągłość działalności gospodarczej — Kryterium 

inwestora prywatnego)

(2016/C 059/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Société nationale des chemins de fer français (SNCF) (Paryż, Francja) (przedstawiciele: adwokaci P. Beurier, 
O. Billard i V. Landes)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian Rusche i B. Stromsky, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Republika Francuska (przedstawiciele: początkowo D. Colas i J. Gstalter, następnie 
D. Colas i J. Rossi a wreszcie D. Colas i J. Bousin, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Mory SA, w likwidacji (Pantin, Francja) i Mory Team, w likwidacji (Pantin) 
(przedstawiciele: adwokaci B. Vatier i F. Loubières)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 2012/398/UE z dnia 9 marca 2012 r. dotyczącej pomocy państwa SA. 
12522 (C 37/08) – Francja – Zastosowanie decyzji „Sernam 2” (Dz.U. L 195, s. 19).

Sentencja

1) Skarga Société nationale des chemins de fer français (SNCF) zostaje oddalona.

2) SNCF pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską.

3) Republika Francuska pokrywa własne koszty.

4) Mory i Mory Team pokrywają własne koszty.

(1) Dz.U. C 273 z 8.9.2012.

Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Włochy/Komisja

(Sprawa T-275/13) (1)

[System językowy — Ogłoszenia o konkursach otwartych mających na celu nabór administratorów — 
Wybór drugiego języka spośród trzech języków — Język komunikacji z kandydatami startującymi 

w konkursie — Rozporządzenie nr 1 — Artykuł 1d ust. 1, art. 27 i 28 lit. f) regulaminu pracowniczego — 
Zasada niedyskryminacji — Proporcjonalność]

(2016/C 059/13)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspomagana przez P. Gentiliego 
i S. Fiorentina, avvocati dello Stato)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall, B. Eggers i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del 
Estado)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciele: T. Henze i B. Beutler, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/249/13, mającym na celu ustanowienie 
rezerwy kadrowej administratorów dla naboru na wolne stanowiska w dziedzinie makroekonomii i ekonomii finansowej 
(Dz.U. 2013 C 75 A, s. 1).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/249/13, mającym na celu ustanowienie rezerwy kadrowej 
administratorów dla naboru na wolne stanowiska w dziedzinie makroekonomii i ekonomii finansowej.

2) Komisja pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Republikę Włoską.

3) Królestwo Hiszpanii i Republika Federalna Niemiec pokrywają koszty własnej interwencji.

(1) Dz.U. C 207 z 20.7.2013.

Wyrok Sądu z dnia 17 grudnia 2015 r. – Włochy/Komisja

(Sprawa T-295/13) (1)

[System językowy — Sprostowania ogłoszeń o konkursach otwartych mających na celu nabór 
administratorów — Nowe postępowania konkursowe — Wybór drugiego języka spośród trzech języków — 

Rozporządzenie nr 1 — Artykuł 1d ust. 1 1, art. 27 i 28 lit. f) regulaminu pracowniczego — Zasada 
niedyskryminacji — Proporcjonalność]

(2016/C 059/14)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspomagana przez P. Gentiliego 
i S. Fiorentina, avvocati dello Stato)

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

Interwenient popierający stronę skarżącą: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: J. García-Valdecasas Dorrego, abogado del 
Estado)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności sprostowania ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AD/177/10 mającego na celu 
ustanowienie rezerwy kadrowej dla naboru administratorów AD 5 w dziedzinie europejskiej administracji publicznej, 
prawa, ekonomii, audytu i technologii informacyjno-komunikacyjnych (Dz.U. 2013 C 82 A, s. 1), a także sprostowania 
ogłoszeń o konkursach otwartych EPSO/AD/178/10 i EPSO/AD/179/10, mających na celu ustanowienie rezerwy kadrowej 
dla naboru administratorów w dziedzinach, odpowiednio, bibliotekoznawstwa/informacji naukowej i serwisu audiowi-
zualnego (Dz.U. 2013 C 82 A, s. 6).
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