
A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2010. július 
8-i ítélete — Wybranowski kontra Bizottság 

(F-17/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közszolgálat — Nyílt versenyvizsga — A tartaléklistára való 
felvétel mellőzése — A szóbeli vizsga értékelése — Az EPSO/ 
AD/60/06 versenyvizsga versenyvizsga-kiírása — Indokolás 

— A vizsgabizottság hatásköre — A pályázók értékelése) 

(2010/C 246/70) 

Az eljárás nyelve: lengyel 

Felek 

Felperes: Andrzej Wybranowski (Varsó, Lengyelország) (képvi
selő: Z. Wybranowski ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és K. Hermann 
meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Az EPSO/AD/60/06 AD5 versenyvizsga vizsgabizottságának a 
felperest a szóbeli vizsga eredményei alapján az említett 
versenyvizsga tartaléklistájára fel nem vevő határozatának 
megváltoztatása vagy megsemmisítése. 

Az ítélet rendelkező része 

1. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. 

2. A Közszolgálati Törvényszék A. Wybranowskit kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 158., 2008.6.21., 25. o. 

2010. május 27-én benyújtott kereset — Stratakis kontra 
Bizottság 

(F-37/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/71) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Sofoklis Stratakis (Athén, Görögország) (képviselő: F. 
Sigalas ügyvéd) 

Alperes: Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

Az EPSO/AD/129/08 nyílt versenyvizsga vizsgabizottsága által 
hozott, a felperes nevének az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétett tartaléklistára való felvételét mellőző határozat 
megsemmisítése. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az EPSO/ 
AD/129/08 nyílt versenyvizsga vizsgabizottsága 2009. július 
30-i határozatát, amelyben mellőzte a felperes nevének az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett tartaléklistára való 
felvételét; 

— a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Európai Bizott
ságot a költségek viselésére. 

2010. június 16-án benyújtott kereset — AD kontra 
Bizottság 

(F-46/10. sz. ügy) 

(2010/C 246/72) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: AD (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd) 

Alperes: az Európai Bizottság 

A jogvita tárgya és leírása 

A felperestől a háztartási támogatást megtagadó határozat 
megsemmisítése iránti kereset. 

Kereseti kérelmek 

— A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Személyi 
Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 2009. november 
13-i, a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének 
(2) bekezdésében előírt háztartási támogatást a felperes 
részére nem biztosító határozatát; 

— a Közszolgálati Törvényszék mindenképpen semmisítse meg 
a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal 2009. 
szeptember 9-i, a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. 
cikkének (2) bekezdésében előírt háztartási támogatást a 
felperes részére nem biztosító határozatát, amennyiben e 
„határozat” sérelmet okozó aktusnak minősül;

HU 2010.9.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 246/41


