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SODIŠČE ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE
Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 24.
septembra 2009 – Brown proti Komisiji

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopniki: J. F. De Wachter,
C. Burgos in K. Zejdová, zastopniki)

(Zadeva F-37/05) (1)
(Javni uslužbenci — Notranji natečaj v instituciji — Pogoji za
pripustitev — Pomožni uslužbenci — Zavrnitev prijave)
(2009/C 267/148)
Jezik postopka: francoščina

Predmet zadeve
Javni uslužbenci – Predlog spremembe ali, podredno, razglasitve
ničnosti ocenjevalnega poročila in naložitev toženi stranki
simboličnega zneska 1 EUR iz naslova odškodnine

Izrek sodbe

Stranki

1. Tožba se zavrne.

Tožeča stranka: Michael Brown (Overijse, Belgija) (zastopnik: L.
Vogel, odvetnik)

2. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: H.
Tserepa-Lacombe in K. Herrmann, zastopnika)

(1) UL C 92, 12.4.2009, str. 49.

Predmet zadeve
Razglasitev ničnosti odločbe komisije za natečaj COM/PB/04 za
prehod iz kategorije C v kategorijo B, s katero tožeči stranki ni
bilo dovoljeno opravljanje preizkusa v fazi predizbora za ta
natečaj, ker naj ne bi izpolnila obveznega pogoja iz Kadrovskih
predpisov glede roka za vložitev prijav.
Izrek sodbe
1. Tožba se zavrne.
2. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10.
septembra 2009 – Rosenbaum proti Komisiji
(Zadeva F-9/08) (1)
(Javni uslužbenci — Uradniki — Imenovanje — Razvrstitev v
naziv — Predlog za ponovno razvrstitev — Področje uporabe
člena 13 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom — Upoštevanje
delovnih izkušenj — Zaposlitev v naziv iz natečaja — Člen 31
Kadrovskih predpisov — Načelo prepovedi diskriminacije —
Prosto gibanje delavcev)

(1) UL C 193, 6.8.2005, str. 36 (zadeva, prvotno registrirana pri
Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod številko T-208/05
in nato prenesena na Sodišče za uslužbence Evropske unije s
sklepom z dne 15. 12. 2005).

(2009/C 267/150)
Jezik postopka: nemščina
Stranke

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10.
septembra 2009 – Van Arum proti Parlamentu
(Zadeva F-139/07) (1)
(Javni uslužbenci — Uradniki — Ocenjevanje — Ocenjevalno
poročilo — Razsežnost pritožbe iz člena 90 kadrovskih pred
pisov)

Tožeča stranka: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Nemčija) (zastopnik:
H.-J. Rüber, odvetnik)
Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J.
Currall in B. Eggers, zastopnika)
Intervenient v podporo tožene stranke: Svet Evropske unije (zastop
nika: M. Simm in M. Bauer, zastopnika)

(2009/C 267/149)
Jezik postopka: nizozemščina
Stranki
Tožeča stranka: Rinse van Arum (Winksele, Belgija) (zastopnik:
W. van den Muijsenbergh, odvetnik)

Predmet zadeve
Javni uslužbenci – Razglasitev ničnosti odločbe o razvrstitvi
tožeče stranke, uspešnega kandidata na natečaju za sestavo
čakalnega seznama za zaposlovanje administratorjev z nazivom
A7/A6, v delu, v katerem ji je bil dodeljen naziv AD 6/2, in
predlog za ponovno razvrstitev.
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Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 15.
septembra 2009 – Hartwig proti Komisiji

1. Tožba se zavrne.

(Zadeva F-141/06) (1)
2. E. Rosenbaum nosi svoje stroški in stroške Komisije Evropskih
skupnosti.

3. Svet Evropske unije, intervenient, nosi svoje stroške.

(Imenovanje — Začasni uslužbenci, imenovani v uradnike —
Kandidati, vpisani na čakalni seznam natečaja, ki je bil obja
vljen pred začetkom veljavnosti novih kadrovskih predpisov —
Razvrstitev v naziv na podlagi novih, manj ugodnih pravil —
Prehodni ukrepi iz Priloge XIII h Kadrovskim predpisom)
(2009/C 267/152)

(1) UL C 64, 8.3.2008, str. 70.

Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: Marc Hartwig (Bruselj, Belgija) (zastopnik: T.
Bontinck, odvetnik)

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 24.
septembra 2009 – Schell proti Komisiji
(Zadeva F-36/08) (1)
(Javni uslužbenci — Uradniki — Napredovanje — Dodelitev
prednostnih točk, ki jo izvedejo generalni direktorji — Napre
dovalno obdobje 2007)
(2009/C 267/151)
Jezik postopka: francoščina

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J.
Currall in H. Krämer, zastopnika)

Predmet zadeve
Razglasitev ničnosti odločb Komisije in Parlamenta, ki učinku
jeta od 16.4.2006, s katerima je bila tožeča stranka – začasni
uslužbenec, uvrščen v naziv B*7, z uspešno opravljenim zuna
njim natečajem PE/34/B – na podlagi določb Priloge XIII h
Kadrovskim predpisom imenovana za uradnika z nazivom
B*3, plačilni razred 2.

Stranki
Tožeča stranka: Arno Schell (Bruselj, Belgija) (zastopnik: F. Frabetti,
odvetnik)

Izrek sklepa
1. Postopek glede tožbe F-141/06 v zadevi Hartwig proti Komisiji se
ustavi.

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: C.
Berardis-Kayser in G. Berscheid, zastopnika)

2. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Predmet zadeve

(1) UL C 20, 27.01.2007, str. 40.

Javni uslužbenci – Razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega
poročila tožeče stranke za obdobje od januarja 2006 do 31.
decembra 2006 in razglasitev ničnosti njenega poročila o napre
dovanju 2007
Tožba, vložena 10. septembra 2009 – Sukup proti Komisiji
(Zadeva F-73/09)

Izrek sodbe
1. Tožba se zavrne.

(2009/C 267/153)
Jezik postopka: francoščina

2. M. Schell se naloži plačilo stroškov.
Stranki
(1) UL C 142, 7.6.2008, str. 40.

Tožeča stranka: Viktor Sukup (Bruselj, Belgija) (zastopnika: Stép
hane Rodriguez in Christophe Bernard-Glanz, odvetnika)
Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

