
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

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

Parlamentowi 

(Sprawa F-47/07) ( 1 ) 

(Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2005 r. — 
Decyzja dotycząca polityki awansowania i programowania 
karier zawodowych — Procedura przyznawania punktów do 
awansu w Parlamencie Europejskim — Niezgodność z prawem 
instrukcji regulujących tę procedurę — Zasięgnięcie opinii 
komitetu ds. regulaminu pracowniczego — Porównanie osiąg

nięć — Dyskryminacja względem przedstawicieli personelu) 

(2010/C 24/126) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Joachim Behmer (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: C. Burgos 
i R. Ignătescu, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego Parla
mentu o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania 
A*13 w postępowaniu w sprawie awansu za 2005 r. oraz 
stwierdzenie, że decyzja Prezydium Parlamentu z dnia 6 lipca 
2005 r. dotycząca „polityki awansowania i programowania 
karier zawodowych” oraz „przepisy wykonawcze dotyczące 
przyznawania punktów za zasługi i awansu” z dnia 25 lipca 
2005 r. są niezgodne z prawem. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokryje własne koszty postępowania. 

( 1 ) Dz. U. C 170 z 21.7.2007, s. 43. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
29 września 2009 r. — O przeciwko Komisji 

(Sprawy połączone F-69/07 i F-60/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Artykuł 88 
WZiPW — Stabilność zatrudnienia — Artykuł 100 WZiPW 
— Zastrzeżenie lekarskie — Artykuł 39 WE — Swoboda 

przepływu pracowników) 

(2010/C 24/127) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: O (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, 
A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, pełnomocnicy) 

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

Interwenient: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: począt
kowo w sprawie F-69/07 I. Šulce i M. Simm, pełnomocnicy i 
w sprawie F-60/08 I. Šulce i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy, 
następnie w obydwu sprawach, K. Zieleśkiewicz i M. Bauer, 
pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

F-69/07: stwierdzenie nieważności decyzji Komisji ustalających 
warunki zatrudnienia skarżącej w charakterze pracownika 
kontraktowego w zakresie, w jakim przewidują z jednej strony 
zastosowanie zastrzeżenia, o którym stanowi art. 100 
warunków zatrudnienia innych pracowników oraz art. 1 załącz
nika VIII do regulaminu pracowniczego urzędników i ograni
czają czas trwania umowy do okresu od dnia 16 września 2006 
r. do dnia 15 września 2009 r. 

F-60/08: stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o zastoso
waniu wobec skarżącej, po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. 
Inwalidztwa, klauzuli zastrzegającej przewidzianej w art. 100 
warunków zatrudnienia innych pracowników. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z 
dnia 14 września 2006 r. w zakresie w jakim stosuje się w niej 
wobec strony skarżącej zastrzeżenie lekarskie. 

2) W pozostałym zakresie skarga w sprawie F-69/07 O przeciwko 
Komisji zostaje oddalona jako bezzasadna.
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3) Skarga w sprawie F-60/08 O przeciwko Komisji zostaje odrzu
cona jako niedopuszczalna. 

4) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona swoimi kosztami 
postępowania w sprawie F-69/07 i połową kosztów poniesionych 
przez stronę skarżącą. 

5) Strona skarżąca zostaje obciążona połową własnych kosztów postę
powania w sprawie F-69/07 oraz zarówno własnymi kosztami jak 
i kosztami poniesionymi przez Komisję Wspólnot Europejskich w 
sprawie F-60/08. 

( 1 ) F-69/07:Dz. U. C 235 z 6.10.2007, s. 29. 
F-60/08: Dz. U. C 223 z 30.8.2008, s. 63 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 30 listopada 2009 r. — Zangerl-Posselt przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-83/07) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Niedopuszczenie do 
egzaminów praktycznych i ustnych — Wymagane dyplomy — 
Pojęcie wykształcenia wyższego — Dyskryminacja ze względu 

na wiek) 

(2010/C 24/128) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Brigitte Zangerl-Posselt (Merzig, Niemcy) (przed
stawiciel: S. Paulmann, avocat) 

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

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej, ustano
wionej dla konkursu mającego na celu utworzenie listy rezer
wowej asystentów do zadań sekretarskich z językiem 
niemieckim (AST1), z dnia 18 czerwca 2007 r. o niedopusz
czeniu skarżącej do egzaminów praktycznych i ustnych w tym 
konkursie. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Wspólnot Europejskich ponosi własne koszty oraz zostaje 
obciążona dwiema trzecimi kosztów poniesionych przez 
B. Zangerl-Posselt. 

3) B. Zangerl-Posselt ponosi jedną trzecią własnych kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 235 z 6.10.2007, s. 32. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 24 września 2009 r. — Rebizant, Vlandas i Vocino 

przeciwko Komisji 

(Sprawa F-94/07) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie 
za 2006 r. — Mnożnik — Artykuł 6 ust. 2 regulaminu 
pracowniczego — Artykuł 9 załącznika XIII do regulaminu 

pracowniczego — Próg awansu) 

(2010/C 24/129) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Jean Rebizant (Karlsruhe, NIemcy), Georges 
Vlandas (Bruksela, Belgia) i Vinceno Vocino (Varese, Włochy) 
(przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i 
É. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżących 
do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w 
sprawie awansu za rok 2006 oraz stwierdzenie niezgodności z 
prawem decyzji określającej progi awansu mające zastosowanie 
do urzędników objętych budżetem „Badania” i budżetem 
„Wspólne Centrum Badań”. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokryje własne koszty postępowania. 

( 1 ) Dz. U. C 283 z 24.11.2007, s. 45.
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