
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 28 
października 2010 r. — Sørensen przeciwko Komisji 

(Sprawa F-85/05) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Urzędnicy 
przechodzący do wyższej grupy funkcyjnej w drodze konkursu 
otwartego — Kandydaci wpisani na listę rezerwy kadrowej 
przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego 
— Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy 
przy zatrudnieniu — Zaszeregowanie do grupy na podstawie 
nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 ust. 2 i 
art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego) 

(2010/C 346/117) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Susanne Sørensen (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
H. Krämer, pełnomocnicy) 

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

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o zaszeregowaniu 
skarżącej — wpisanej na listę rezerwy kadrowej B przed 
wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego — na 
podstawie jego mniej korzystnych przepisów [art. 12 załącznika 
XIII do rozporządzenia (WE, Euratom) nr 723/2004 zmieniają
cego regulamin pracowniczy urzędników], a także decyzji o 
anulowaniu punktów uzyskanych przez skarżącą jako urzędnika 
kategorii C 

Sentencja wyroku 

1) Skarga S. Sørensen zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron ponosi własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 296 z 26.11.2005, s. 26 (sprawa początkowo zarejestro
wana w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod 
numerem T-335/05, a następnie przekazana do Sądu do spraw 
Służby Publicznej postanowieniem z dnia 15.12.2005 r.) 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 28 października 2010 r. — Kay przeciwko Komisji 

(Sprawa F-113/05) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Urzędnicy 
przechodzący do wyższej grupy zaszeregowania w drodze 
konkursu ogólnego — Kandydaci wpisani na listę rezerwy 
przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego 
— Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy 
przy zatrudnieniu — Zaszeregowanie do grupy na podstawie 
nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 2, 5 ust. 2 i 

12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego) 

(2010/C 346/118) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Roderick Neil Kay (Bruksela, Belgia) (przedsta
wiciele: początkowo adwokaci T. Bontinck i J. Feld, następnie 
adwokaci T. Bontinck i S. Woog) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
H. Krämer, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej 
(przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i I. Šulce, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie ponow
nego zaszeregowania skarżącego, wpisanego na listę rezerwy 
kadrowej otwartego konkursu przed wejściem w życie prze
pisów nowego regulaminu pracowniczego, w oparciu o jego 
mniej korzystne przepisy. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga wniesiona przez R. N. Kay’a zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 48 z 25.2.2006, s. 36. (skarga początkowo zarejestrowana 
w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem 
T-421/05, następnie postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r. 
przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej).
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