
Sentencja wyroku

1) Decyzja, którą organ upoważniony do zawierania umów zaklasyfi-
kował R. Bakema do grupy funkcyjnej IV w kategorii zaszerego-
wania 14, stopień 1 tytułem umowy z dnia 25 października
2005 r. wiążącej go z Komisją Wspólnot Europejskich w charak-
terze pracownika kontraktowego, jest nieważna.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 212 z 2.9.2006, s. 48.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 24 kwietnia 2008 r. — Longinidis przeciwko Cedefop

(Sprawa F-74/06) (1)

(Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego —
Przeniesienie — Komisja odwoławcza — Skład i regulamin
wewnętrzny — Zachowanie nielojalne — Zakończenie umowy
o pracę — Uzasadnienie — Oczywisty błąd w ocenie —

Nadużycie władzy)

(2008/C 209/127)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Pavlos Longinidis (Panorama, Grecja) (przedsta-
wiciele: N. Korogiannakis i N. Keramidas, adwokaci)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia
Zawodowego (Cedefop) (przedstawiciele: M. Fuchs, pełno-
mocnik, wspierany przez P. Anestisa, adwokat)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji zarządu Centrum
Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) w sprawie zakoń-
czenia umowy o pracę skarżącego zawartej na czas nieokreślony
a także innych decyzji dotyczących w szczególności komisji
odwoławczej Cedefop i po drugie, żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje w części odrzucona jako niedopuszczalna, a w części
oddalona jako bezzasadna.

2) Każda ze stron pokrywa koszty własne.

(1) Dz.U. C 237 z 30.9.2006, s. 15.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 8 maja 2008 r. — Kerstens przeciwko Komisji

(Sprawa F-119/06) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Dopuszczalność —
Schemat organizacyjny — Akt niekorzystny — Zmiana
miejsca pracy — Zmiana funkcji — Interes służby — Równo-

ważność stanowisk — Ukryta kara — Nadużycie władzy)

(2008/C 209/128)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (przedstawiciel:
C. Mourato, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
K. Herrmann i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie uchylenia decyzji dyrekcji urzędu ds. admi-
nistracji i zaspokajania roszczeń indywidualnych (PMO) z dnia 8
grudnia 2005 r. zmieniającej schemat organizacyjny tego urzędu
w zakresie, w jakim decyzja ta skutkuje objęciem przez skarżą-
cego, wcześniej szefa jednostki „Zasoby” PMO, stanowiska
o charakterze badawczymi i po drugie żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi koszty własne.

(1) Dz.U. C 294 z 2.12.2006, s. 68.
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