
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 9 października 2008 r. — Nijs przeciwko Trybunałowi

Obrachunkowemu

(Sprawa F-49/06) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w
sprawie awansu za 2005 r.)

(2008/C 313/97)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedsta-
wiciel: F. Rollinger, adwokat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europej-
skich (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens,
pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze uchylenie decyzji organu powołującego o nieawan-
sowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania A 11 w ramach
postępowania w sprawie awansu za 2005 r. i po drugie żądanie
odszkodowania.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje częściowo odrzucona jako niedopuszczalna i częś-
ciowo oddalona jako bezzasadna.

2) B. Nijs zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

(1) Dz.U. C 154 z 1.7.2006, s. 26.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 11 września 2008 r. — Spee przeciwko Europolowi

(Sprawa F-121/06) (1)

(Służba publiczna — Personel Europolu — Wynagrodzenie —
Artykuły 28 i 29 regulaminu pracowniczego Europolu —
Stopnie przyznane na podstawie oceny — Działanie z mocą
wsteczną przepisów podlegających zastosowaniu — Metoda

obliczania)

(2008/C 313/98)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: David Spee (Rijswijk, Niderlandy) (przedstawiciel:
D. C. Coppens, avocat)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (przedstawiciele: Urban
i D. Neumann, następnie: D. Neumann i D. El Khoury, pełno-
mocnicy, wspierani przez B. Wägenbaura i R. van der Houta,
avocats)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu z dnia 5 lipca
2006 r. o przyznaniu skarżącemu jedynie dwóch stopni na
podstawie art. 29 regulaminu pracowniczego Europolu

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 326 z 30.12.2006, s. 84.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 4 września 2008 r. — Dragoman przeciwko Komisji

(Sprawa F-147/06) (1)

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Niedopuszczenie do
egzaminu ustnego)

(2008/C 313/99)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Adriana Dragoman (Bruksela, Belgia) (przedsta-
wiciele: S. Mihailescu, następnie G.-F. Dinulescu, avocats)

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

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej w
konkursie otwartym EPSO/AD/44/06 CJ służącym utworzeniu
listy rezerwowej prawników lingwistów języka rumuńskiego o
przyznaniu skarżącej oceny 18/40 z egzaminu pisemnego część
b) i o niedopuszczeniu skarżącej do egzaminu ustnego w
ramach tego konkursu
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Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 42 z 24.2.2007, s. 48.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 4 września 2008 r. — Lafili przeciwko Komisji

(Sprawa F-22/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wejście w życie rozporzą-
dzenia (EWG, Euratom) nr 723/2004 — Artykuł 44 i 46
regulaminu pracowniczego — Artykuł 7 załącznika XIII do
regulaminu pracowniczego — Awans — Zaszeregowanie —

Mnożnik)

(2008/C 313/100)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paul Lafili (Genk, Belgia) (przedstawiciele:
G. Vandersanden i L. Levi, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall, H. Kraemer i K. Herrmann, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zaszeregowania
skarżącego do grupy AD 13, stopień 5 zawartej w piśmie DG
AMIN z dnia 11 maja 2006 r. oraz w informacji
o wynagrodzeniu za czerwiec 2006 r. i w następnych informa-
cjach o wynagrodzeniu, w zakresie w jakim ww. decyzja narusza
w szczególności art. 44 i 46 regulaminu pracowniczego a także
art. 7 załącznika XIII do tego regulaminu.

Sentencja wyroku

1) Decyzja szefa działu „Struktura zatrudnienia, ocena i awans”
dyrekcji generalnej „Personel i administracja” Komisji Europejskiej
Wspólnot Europejskich z dnia 11 maja 2006 r. jest nieważna

2) P. Lafili pokrywa połowę własnych kosztów.

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

(1) Dz.U. C 95 z 28.4.2007, s. 59.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z
dnia 8 października 2008 r. — Barbin przeciwko

Parlamentowi

(Sprawa F-44/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w
przedmiocie przyznawania punktów za zasługi w Parlamencie
Europejskim — Niezgodność z prawem wytycznych odnoszą-
cych się do tego postępowania — Analiza porównawcza

zasług)

(2008/C 313/101)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Florence Barbin (Luksemburg, Luksemburg)
(przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal,
adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: A. Luko-
šiūtė i R. Ignătescu, następnie C. Burgos, A. Lukošiūtė i R. Ignă-
tescu, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Z jednej strony stwierdzenie nieważności decyzji z dnia
16 października 2006 r. o przyznaniu skarżącej jednego punktu
za wyniki w pracy w ramach postępowania w przedmiocie
awansów za rok 2005 a z drugiej stwierdzenie niezgodności z
prawem pkt I.2 lit. c) „Wytycznych dotyczących postępowania w
przedmiocie przyznawania punktów za zasługi i awansów”

wydanych przez Parlament Europejski w dniu 10 maja 2006 r.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 155 z 7.7.2007, s. 45.
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