
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 24 września 2009 r. — Brown przeciwko Komisji 

(Sprawa F-37/05) ( 1 ) 

(Sprawy pracownicze — Konkurs wewnętrzny dla jednej 
instytucji — Warunki dopuszczenia — Członkowie personelu 

pomocniczego — Odrzucenie kandydatury) 

(2009/C 267/148) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Michael Brown (Overijse, Belgia) (przedstawiciel: 
L. Vogel, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: H. Tserepa-Lacombe i K. Herrmann, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu COM/PB/04 
w sprawie przejścia z kategorii C do kategorii B odmawiającej 
dopuszczenia skarżącego do testów preselekcyjnych tego 
konkursu z uwagi na to, że nie spełnił wymogu regulamino
wego z dniem ostatecznego terminu składania podań. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 193 z 6.8.2005, s. 36 (sprawa zarejestrowana na początku 
w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod nr T- 
208/05 a następnie postanowieniem z dnia 15.12.2005 przekazana 
została Sądowi do spraw Służby Publicznej). 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 10 września 2009 r. — Van Arum przeciwko 

Parlamentowi 

(Sprawa F-139/07) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Zakres zażalenia 
przewidzianego w art. 90 regulaminu) 

(2009/C 267/149) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Rinse Van Arum (Winksele, Belgia) (przedstawi
ciel: adwokat W. van den Muijsenbergh) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: J. F. De 
Wachter, C. Burgos i K. Zejdova, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie zmiany, bądź tytułem żądania 
ewentualnego stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny 
i zasądzenia od strony pozwanej symbolicznej kwoty 1 EUR 
tytułem odszkodowania 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 92 z 12.4.2009, s. 49. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 10 września 2009 r. — Rosenbaum przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-9/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Zaszerego
wanie służbowe — Wniosek o zmianę zaszeregowania służbo
wego — Zakres stosowania art. 13 załącznika XII do regula
minu pracowniczego — Uwzględnienie doświadczenia zawodo
wego — Zatrudnienie w ramach kategorii konkursu — 
Artykuł 31 regulaminu pracowniczego — Zasada niedyskry

minacji — Swobodny przepływ pracowników) 

(2009/C 267/150) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Niemcy) (przedsta
wiciel: adwokat H.-J. Rüber) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej 
(przedstawiciele: M. Simm i M. Bauer, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Po pierwsze stwierdzenie nieważności 
decyzji o zaszeregowaniu skarżącego, będącego laureatem 
konkursu przeprowadzonego w celu utworzenia listy rezerwy 
zatrudnienia administratorów grupy A7/A6 w zakresie w jakim 
zakwalifikowano go do grupy AD 6/2 i po drugie wniosek o 
zmianę grupy zaszeregowania

PL 7.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 267/83


