
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z
dnia 11 lipca 2007 r. — Dieter Wils przeciwko Parlamen-

towi Europejskiemu

(Sprawa F-105/05) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Emerytury — Podwyż-
szenie składki do systemu emerytalno-rentowego na podstawie
przepisów regulaminu pracowniczego w jego brzmieniu z dnia

1 maja 2004 r.)

(2007/C 199/88)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dieter Wils (Altrier, Luksemburg) (przedstawi-
ciele: G. Vandersanden i C. Ronzi, avocats)

Strona pozwana: Parlemant Europejski (przedstawiciele: J. F. De
Wachter i M. Mustapha Pacha, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna — Unieważnienie informacji o wynagrodzeniu
skarżącego począwszy od lipca 2004 r. w zakresie, w jakim
wskazują na podwyższenie składki do systemu emerytalno-
rentowego do 9,75 % w związku z zastosowaniem przepisów
nowego regulaminu pracowniczego (dawna sprawa T-399/05)

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Parlament Europejski pokryje własne koszty, jak również połowę
kosztów poniesionych przez D. Wilsa.

3) D. Wils pokryje połowę własnych kosztów postępowania.

4) Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich pokryją
własne koszty postępowania.

(1) Dz.U. C 10 z dnia 14 stycznia 2006 r., str. 28.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 5 lipca 2007 r. — Abarca Montiel i in. przeciwko

Komisji

(Sprawa F-24/06) (1)

(Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Zaszerego-
wanie i wynagrodzenie — Biuro „Infrastruktura i logistyka”
w Brukseli (OIB) — Pielęgniarki zajmujące się noworodkami
— Dawni pracownicy najemni prawa belgijskiego — Zmiana

obowiązującego systemu — Równe traktowanie)

(2007/C 199/89)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sabrina Abarca Montiel (Wauthier-Braine, Belgia)
i inni (przedstawiciel: L. Vogel, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Martin i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalających zażalenia
skarżących wniesionych na decyzje ustalające zaszeregowanie i
wynagrodzenie pracowników kontraktowych.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji, mocą których Komisja Wspólnot
Europejskich ustaliła wynagrodzenie skarżących w oparciu o umowy
pracowników kontraktowych podpisane w kwietniu 2005 r.

2) Skarga zostaje oddalona w pozostałej części.

3) Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa koszty własne i połowę
kosztów poniesionych przez skarżące.

4) Skarżące pokrywają połowę własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 108 z 6.5.2006 r., str. 33.
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