
Wyrok Sądu z dnia 29 listopada 2018 r. – Di Bernardo/Komisja

(Sprawa T-811/16) (1)

Służba publiczna – Urzędnicy – Zatrudnienie – Ogłoszenie o konkursie – Konkurs otwarty – 
Nieumieszczenie na liście rezerwy kadrowej – Obowiązek uzasadnienia – Doświadczenie zawodowe – 

Odpowiedzialność

(2019/C 44/32)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Danilo Di Bernardo (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Gattinara i L. Radu Bouyon, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 270 TFUE, w której skarżący domaga się po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji komisji 
konkursowej konkursu otwartego EPSO/AST-SC/03/15 z dnia 10 sierpnia 2016 r. o niewpisaniu go na listę rezerwową 
w celu zatrudnienia sekretarzy/urzędników niższego szczebla w grupie zaszeregowania SC1 w dziedzinie wsparcia 
finansowego, a po drugie, naprawienia poniesionej w jego ocenie szkody.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AST-SC/03/15 z dnia 10 sierpnia 2016 r. 
o niewpisaniu Danila Di Bernarda na listę rezerwową w celu zatrudnienia sekretarzy/urzędników niższego szczebla w grupie 
zaszeregowania SC1 w dziedzinie wsparcia finansowego.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 30 z 30.1.2017.

Wyrok Sądu z dnia 27 listopada 2018 r. – Mouvement pour une Europe des nations et des libertés / 
Parlament

(Sprawa T-829/16) (1)

Prawo instytucjonalne – Parlament Europejski – Decyzja uznająca niektóre wydatki partii politycznej za 
niekwalifikowalne do celu otrzymania dotacji za rok budżetowy 2015 – Prawo do dobrej administracji – 
Pewność prawa – Rozporządzenie (WE) nr 2004/2003 – Zakaz pośredniego finansowania krajowej partii 

politycznej

(2019/C 44/33)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Mouvement pour une Europe des nations et des libertés (Paryż, Francja) (przedstawiciel: adwokat A. Varaut)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: C. Burgos i S. Alves, pełnomocnicy)
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Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2016 r. 
uznającej niektóre wydatki za niekwalifikowalne do celu otrzymania dotacji za rok budżetowy 2015.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Mouvement pour une Europe des nations et des libertés pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Parlament Europejski.

(1) Dz.U. C 22 z 23.1.2017.

Wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2018 r. – Falcon Technologies International / Komisja

(Sprawa T-875/16) (1)

Dostęp do dokumentów – Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 – Sprawozdanie z oceny jednostki 
notyfikowanej w rozumieniu przepisów dotyczących deklaracji zgodności WE wyrobów medycznych – 
Odmowa dostępu – Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych – Obowiązek przeprowadzenia 
konkretnego i indywidualnego badania – Nadrzędny interes publiczny – Częściowa odmowa dostępu

(2019/C 44/34)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Falcon Technologies International LLC (Ras Al Khaimah, Zjednoczone Emiraty Arabskie) (przedstawiciele: 
R. Sciaudone i G. Arpea, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero Cruz i D. Nardi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2016) 6722 final z dnia 14 października 
2016 r. odmawiającej przyznania skarżącej dostępu do dokumentu DG (Santé) 2015-7552.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2016) 6722 z dnia 14 października 2016 r. w zakresie, w jakim odmówiono w niej 
częściowego dostępu do dokumentu DG (Santé) 2015-7552.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Falcon Technologies International LLC.

(1) Dz.U. C 46 z 13.2.2017.
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