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SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU
Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 24.
septembra 2009 — Brown/Komisia
(Vec F-37/05) (1)
(Verejná služba — Interné výberové konanie inštitúcie —
Podmienky pripustenia — Pomocní zamestnanci — Zamiet
nutie prihlášky)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: J. F. De Wachter, C.
Burgos a K. Zejdová, splnomocnení zástupcovia)
Predmet veci
Verejná služba — Návrh na zmenu alebo subsidiárne, zrušenie
hodnotiacej správy a zaviazanie žalovaného na úhradu symbo
lickej sumy 1 eura ako náhrady škody

(2009/C 267/148)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania
Žalobca: Michael Brown (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: L.
Vogel, advokát)
Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: H.
Tserepa-Lacombe a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku
1. Žaloba sa zamieta.
2. Každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania.

(1) Ú. v. EÚ C 92, 12.4.2009, s. 49.

Predmet veci
Zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania
COM/PB/04, výberové konanie na postup z kategórie C do
kategórie B, ktorým sa zamieta pripustenie žalobcu k pred
bežným výberovým skúškam uvedeného výberového konania
z dôvodu, že ku dňu, kedy uplynula lehota na podanie
prihlášok, nespĺňa podmienky stanovené v služobnom poriadku
Výrok rozsudku
1. Žaloba sa zamieta.
2. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10.
septembra 2009 — Rosenbaum/Komisia
(Vec F-9/08) (1)
(Verejná služba — Úradníci — Menovanie — Zaradenie do
platovej triedy — Návrh na nové zaradenie — Rozsah pôsob
nosti článku 13 prílohy XIII služobného poriadku — Zohľad
nenie odbornej praxe — Prijatie do platovej triedy uvedenej vo
výberovom konaní — Článok 31 služobného poriadku —
Zásada nediskriminácie — Voľný pohyb pracovníkov)
(2009/C 267/150)

(1) Ú. v. EÚ C 193, 6.8.2009, s. 36 (vec najskôr zapísaná pod číslom T208/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr
postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z
15.12.2005).

Jazyk konania: nemčina
Účastníci konania
Žalobca: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Nemecko) (v zastúpení:
H.-J. Rüber, advokát)

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10.
septembra 2009 — Van Arum/Parlament
(Vec F-139/07) (1)
(Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Hodnotiaca
správa — Dosah sťažnosti v zmysle článku 90 služobného
poriadku)
(2009/C 267/149)
Jazyk konania: holandčina
Účastníci konania
Žalobca: Rinse van Arum (Winksele, Belgicko) (v zastúpení: W.
van den Muijsenbergh, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J.
Currall a B. Eggers, splnomocnení zástupcovia)
Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európ
skej únie (v zastúpení: M. Simm a M. Bauer, splnomocnení
zástupcovia)
Predmet veci
Verejná služba — Na jednej strane zrušenie rozhodnutia,
ktorým sa úspešný uchádzač výberového konania uskutočne
ného na účely vytvorenia zoznamu úspešných uchádzačov pre
prijímanie do zamestnania riadiacich pracovníkov platovej
triedy A7/A6 zaraďuje do platovej triedy AD 6/2, a na druhej
strane návrh na nové zaradenie
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Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15.
septembra 2009 — Hartwig/Komisia

1. Žaloba sa zamieta.

(Vec F-141/06) (1)
2. Pán Rosenbaum znáša vlastné trovy konania a je povinný
nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Komisii Európskych spoločen
stiev.
3. Rada Európskej únie, vedľajší účastník konania, znáša vlastné
trovy konania.

(Menovanie — Dočasní zamestnanci menovaní za úradníkov
— Uchádzači zapísaní na zozname úspešných uchádzačov
výberového konania uverejneného pred nadobudnutím účin
nosti nového služobného poriadku — Zaradenie do platovej
triedy podľa nevýhodnejších nových pravidiel — Prechodné
opatrenia prílohy XIII služobného poriadku)
(2009/C 267/152)
Jazyk konania: francúzština

(1) Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008, s. 70.

Účastníci konania
Žalobca: Marc Hartwig (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: T.
Bontinck, advokát)
Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 24.
septembra 2009 — Schell/Komisia

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J.
Currall a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

(Vec F-36/08) (1)
(Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Pridelenie pred
nostných bodov generálnymi riaditeľmi — Povyšovanie za rok
2007)
(2009/C 267/151)
Jazyk konania: francúzština
Účastníci konania
Žalobca: Arno Schell (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: F. Frabetti,
avocat)
Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C.
Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci
Zrušenie rozhodnutí Komisie a Parlamentu účinné od 16. apríla
2006, na základe ktorých žalobca, dočasný zamestnanec zara
dený do platovej triedy B*7 a úspešný uchádzač v externom
výberovom konaní PE/34/B, bol vymenovaný za úradníka so
zaradením do platovej triedy B*3 platového stupňa 2 podľa
ustanovení prílohy XIII služobného poriadku

Výrok uznesenia
1. Nie je potrebné rozhodnúť o žalobe F-141/06, Hartwig/Komisia.
2. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

(1) Ú. v. EÚ C 20, 27.1.2007, s. 40.

Predmet veci
Verejná služba — Zrušenie správy o služobnom postupe
žalobcu za obdobie od 1. januára 2006 do 31. decembra
2006 a zrušenie jeho správy o povýšení z roku 2007

Žaloba podaná 10. septembra 2009 — Sukup/Komisia
(Vec F-73/09)

Výrok rozsudku

(2009/C 267/153)

1. Žaloba sa zamieta.

Jazyk konania: francúzština
2. Pán Schell je povinný nahradiť všetky trovy konania.
Účastníci konania
(1) Ú. v. EÚ C 142, 7.6.2008, s. 40.

Žalobca: Viktor Sukup (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: Stéphane
Rodriguez a Christophe Bernard-Glanz, advokáti)
Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

