
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 29 września 2009 r. — Kerstens przeciwko Komisji 

(Sprawa F-102/07) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w 
sprawie awansu za lata 2004, 2005 i 2006 — Przyznanie 
punktów pierwszeństwa — Punkty pierwszeństwa przyznane 
przez dyrektora generalnego — Punkty pierwszeństwa stano
wiące uwzględniające dodatkową pracę wykonaną w interesie 
instytucji — Zasada niedyskryminacji — Obowiązek uzasad

nienia) 

(2010/C 24/130) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: początkowo — K. Herrmann i M. Velardo, pełnomocnicy, 
następnie C. Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności rozlicznych decyzji Komisji dotyczą
cych przyznania skarżącemu punktów pierwszeństwa dyrekcji 
generalnej (PPDG) lub punktów pierwszeństwa uwzględniają
cych dodatkową pracę wykonaną w interesie instytucji (PPTS) 
w ramach postępowania w sprawie awansu za lata 2004, 2005 
i 2006. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron ponosi własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 8.12.2007, s. 49. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 29 września 2009 r. — Wenning przeciwko 

Europolowi 

(Sprawa F-114/07) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel Europolu — Przedłużenie 
umowy o pracę z pracownikiem Europolu — Artykuł 6 regu

laminu pracowniczego Europolu — Sprawozdanie z oceny) 

(2010/C 24/131) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Rainer Wenning (Haga, Niderlandy) (przedstawi
ciele: początkowo adwokaci G. Vandersanden i C. Ronzi, 
następnie adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) (przedstawi
ciele: początkowo B. Exterkate i D. El Khoury, pełnomocnicy, 
wspierani przez adwokatów B. Wägenbaura i R. Van der Houta, 
następnie D. El Khoury i D. Neumann, pełnomocnicy, wspierani 
przez adwokatów B. Wägenbaura i R. Van der Houta) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu z dnia 21 grudnia 
2006 r. o nieprzedłużaniu umowy o pracę ze skarżącym i jego 
reintegracji oraz nakazanie Europolowi przedłużenia umowy o 
pracę na 4 lata od dnia 1 października 2007 r., a także wniosek 
o odszkodowanie. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokryje własne koszty postępowania. 

( 1 ) Dz. U. C 315 z 22.12.2007, s. 47. 

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

Parlamentowi 

(Sprawa F-124/07) ( 1 ) 

(Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2006 r. — 
Porównanie osiągnięć) 

(2010/C 24/132) 

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 dotyczącej przyznania skarżącemu dwóch punktów za 
osiągnięcia za 2005 r. oraz decyzji o nieawansowaniu skarżą
cego do grupy zaszeregowania AD 13 w postępowaniu w 
sprawie awansu za 2006 r.
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