
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 25 września 2012 r. — Bermejo Garde przeciwko 

KESE 

(Sprawa F-41/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Mobbing — Wniosek o 
udzielenie wsparcia — Prawo do ujawnienia — Przeniesienie z 

urzędu — Interes służby) 

(2012/C 343/36) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Moises Bermejo Garde (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
(EKES) (przedstawiciele: M. Echevarría Viñuela, pełnomocnik, 
wspierana przez adwokata B. Wägenbaura) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności kilku decyzji o odebraniu 
skarżącemu funkcji szefa wydziału służby prawnej ze skutkiem 
natychmiastowym, o przeniesieniu go do dyrekcji logistyki i o 
oddaleniu jego wniosku o udzielenie pomocy oraz żądanie 
odszkodowania. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona. 

2) Każda strona pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 209 z 31.7.2010, s. 55. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 25 września 2012 r. — Bermejo Garde przeciwko 

EKES 

(Sprawa F-51/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zatrudnienie — Ogło
szenie o naborze — Akt niekorzystny — Interes prawny — 
Wymogi językowe — Organ właściwy do przyjęcia ogłoszenia 

o naborze — Prezydium EKES) 

(2012/C 343/37) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Moises Bermejo Garde (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
(EKES) (przedstawiciele: M. Lernhart, pełnomocnik, wspierana 
przez adwokata B. Wägenbaura) 

Przedmiot sprawy 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności ogłoszenia o naborze 
EKES nr 43/09 dotyczącego powołania na stanowisko dyrektora 
w dyrekcji do spraw ogólnych oraz wszystkich decyzji 
podjętych na podstawie tego ogłoszenia. Po drugie, nakazanie 
stronie pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego kwoty pieniężnej 
tytułem odszkodowania. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność ogłoszenia o naborze nr 43/09 doty
czącego powołania na stanowisko dyrektora w dyrekcji do spraw 
ogólnych Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona. 

3) Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pokrywa własne koszty 
oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez M. Bermeja 
Gardego. 

( 1 ) Dz.U. C 246 z 11.9.2010, s. 42. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 18 września 2012 r. — Allgeier przeciwko FRA 

(Sprawa F-58/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Obowiązek wspomagania — Artykuł 24 
regulaminu pracowniczego — Mobbing — Dochodzenie 

administracyjne) 

(2012/C 343/38) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Timo Allgeier (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: 
adwokaci L. Levi i M. Vandenbussche) 

Strona pozwana: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
(FRA) (przedstawiciel: M. Kjærum, pełnomocnik, wspierany 
przez adwokata B. Wägenbaura) 

Przedmiot sprawy 

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony 
pozwanej o umorzeniu postępowania w sprawie wniesionego 
przez skarżącego zażalenia dotyczącego mobbingu. Po drugie, 
żądanie uznania, że skarżący był ofiarą mobbingu stosowanego 
przez jego przełożonych a także naprawienia szkody i zadośću
czynienia za krzywdę.
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Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej z dnia 16 października 2009 r. 

2) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej wypłaci T. Allgeie
rowi kwotę 5 000 EUR. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej pokrywa własne 
koszty oraz koszty postępowania poniesione przez T. Allgeiera. 

( 1 ) Dz.U. C 260 z 25.9.2010, s. 27. 

Skarga wniesiona w dniu 6 września 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-93/12) 

(2012/C 343/39) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M.-A. Lucas) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieprzedłu 
żenia ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka 
personelu kontraktowego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji dyrektor OIL z dnia 1 
grudnia 2011 r. w sprawie nieprzedłużenia zatrudnienia 
skarżącego, które w związku z tym miało dobiec końca w 
dniu 15 stycznia 2012 r.; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji potwier
dzającej powyższą decyzję, wynikającą z pisma dyrektor z 
dnia 6 lutego 2012 r.; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego tytułem odszko
dowania za uszczerbek na karierze zawodowej od dnia 15 
stycznia do dnia 30 czerwca 2012 r. kwoty stanowiącej 
różnicę między wynagrodzeniem netto, które przysługiwa 
łoby mu w OIL, a zasiłkiem dla bezrobotnych netto, który 
pobierał, szacowanej wstępnie na 11 309 EUR oraz prze

lanie na jego konto we wspólnotowym systemie emery
talno-rentowym składek odpowiednich do wynagrodzenia, 
które powinien był otrzymywać; 

— nakazanie przedłużenia zatrudnienia skarżącego w OIL na 
czas nieokreślony, ze skutkiem od chwili zakończenia 
dotychczasowego zatrudnienia; 

— pomocniczo, zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego 
tytułem odszkodowania za uszczerbek na karierze, którego 
doznałby w przeciwnym razie od tamtej chwili, różnicy 
między wynagrodzeniem i uprawnieniami emerytalnymi, 
do których byłby uprawniony, gdyby jego zatrudnienie w 
OIL zostało przedłużone na czas nieokreślony a wynagro
dzeniem lub równoważnymi dochodami oraz emeryturą, 
które mógłby uzyskać gdzie indziej; 

— zasądzenie od Komisji tytułem zadośćuczynienia za krzywdę 
wynikającą z nieprzedłużenia jego zatrudnienia w OIL 
kwoty 5 000 EUR; 

— zasądzenie od Komisji tytułem zadośćuczynienia za 
krzywdę, której doznał z powodu braku zgodności z 
prawem jego sprawozdania z oceny za 2010 r., kwoty 
5 000 EUR; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 11 września 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-96/12) 

(2012/C 343/40) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej 
konkursu EPSO/AD/207/11 potwierdzającej decyzję w sprawie 
niewpisania skarżącego na listę rezerwy kadrowej ze względu na 
brak spełnienia określonych szczególnych warunków dopusz
czenia do tego konkursu oraz wniosek o odszkodowanie. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej 
konkursu EPSO/AD/206/11 (AD5) i EPSO/AD/207/11 (AD 
7) z dnia 1 czerwca 2012 r. potwierdzającej decyzję z dnia 
9 lutego 2012 r. w sprawie nieumieszczenia skarżącego na 
liście rezerwy kadrowej tego konkursu ze względu na brak 
spełnienia przez niego określonych szczególnych warunków 
dopuszczenia;

PL 10.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/23


	Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 września 2012 r. — Bermejo Garde przeciwko KESE  (Sprawa F-41/10)
	Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 września 2012 r. — Bermejo Garde przeciwko EKES  (Sprawa F-51/10)
	Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 września 2012 r. — Allgeier przeciwko FRA  (Sprawa F-58/10)
	Skarga wniesiona w dniu 6 września 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji  (Sprawa F-93/12)
	Skarga wniesiona w dniu 11 września 2012 r. — ZZ przeciwko Komisji  (Sprawa F-96/12)

