
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 10 marca 2009 r. – Tsirimiagos przeciwko 

Komitetowi Regionów 

(Sprawa F-100/07) ( 1 ) 

(Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Wypłata 
części wynagrodzenia poza państwo miejsca zatrudnienia – 
Artykuł 17 ust. 2 lit. b) załącznika VII do starego statutu – 
Konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe – Wypłata 
nienależnych kwot – Wymogi – Niezgodność z prawem prze-

lewów – Oczywistość niezgodności z prawem) 

(2009/C 102/55) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Kyriakos Tsirimiagos (Kraainem, Belgia) (przed-
stawiciel: M.-A. Lucas, avocat) 

Strona pozwana: Komitet Regionów Unii Europejskiej (przedsta-
wiciele: P. Cervilla, pełnomocnik, wspierany przez B. Wägen-
baura, avocat) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 listopada 2006 r. w 
przedmiocie żądania zwrotu kwot wypłaconych skarżącemu z 
tytułu zastosowania do części jego dochodów, przekazywanej 
do Francji od kwietnia 2004 r. do maja 2005 r., współczynnika 
korygującego ze względu na jakoby mające miejsce naruszenie 
warunków transferu – Żądanie odszkodowania 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komitetu Regionów Unii 
Europejskiej z dnia 21 listopada 2006 r., zmienionej decyzją z 
dnia 21 czerwca 2007 r., w zakresie, w jakim nakazuje zwrot 
kwot wynikających z zastosowania współczynnika korygującego do 
przelewów dokonywanych przez K. Tsirimiagosa na jego konto 
oszczędnościowe na cele mieszkaniowe, od kwietnia 2004 r. do 
maja 2005 r., w wysokości 15 300 EUR. 

2) Komitet Regionów Unii Europejskiej zostaje zobowiązany do 
zwrotu K. Tsirimiagosowi kwoty, powiększonej o odsetki za 
zwłokę, zatrzymanej z jego wynagrodzenia, wynikającej z zastoso-
wania współczynnika korygującego do przelewów dokonanych na 
jego konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe, od kwietnia 
2004 r. do maja 2005 r., w wysokości 15 300 EUR; odsetki 
te są naliczane od dnia zwrotu do dnia rzeczywistej zapłaty, 
według stopy procentowej ustalonej przez EBC dla podstawowych 
operacji refinansujących i obowiązującej w odnośnym okresie, 
powiększonej o 2%. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.11.2007, s. 73 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 10 marca 2009 r. – Giaprakis przeciwko Komitetowi 

Regionów 

(Sprawa F-106/07) ( 1 ) 

(Służba publiczna – Urzędnicy – Wynagrodzenie – Wypłata 
części wynagrodzenia poza kraj zatrudnienia – Artykuł 17 ust. 
2 lit. b) załącznika VII starego regulaminu – System oszczę-
dzania na cele mieszkaniowe – Zwrot nienależnego świad-
czenia – Przesłanki – Nieprawidłowość przelewu – Charakter 

oczywisty nieprawidłowości) 

(2009/C 102/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Stavros Giaprakis (Bruksela, Belgia) (przedstawi-
ciel: adwokat M.A. Lucas) 

Strona pozwana: Komitet Regionów Unii Europejskiej (przedsta-
wiciele: P. Cervilla, pełnomocnik, wspierany przez adwokata B. 
Wägenbaura)
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Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 listopada 2006 r. o 
zwrocie kwot wypłaconych skarżącemu z tytułu współczynnika 
korygującego w odniesieniu do części wynagrodzenia przeka-
zanej do Francji od kwietnia 2004 r. do czerwca 2005 r. z 
powodu rzekomego nieprzestrzegania wymogów takiego prze-
kazania – Wniosek o zasądzenie zadośćuczynienia 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komitetu Regionów Unii Euro-
pejskiej z dnia 21 listopada 2006 r. nakazującej zwrot kwot 
wynikających z zastosowania współczynnika korygującego w odnie-
sieniu do części wynagrodzenia S. Giaprakisa przekazanej do 
Francji od kwietnia 2004 r. do czerwca 2005 r. w wysokości 
1 246,06 EUR. 

2) Zasądza się od Komitetu Regionów Unii Europejskiej na rzecz S. 
Giaprakisa kwotę 1 246,06 EUR powiększoną o odsetki za 
zwłokę, począwszy od chwili dokonania zwrotu do momentu 
faktycznej zapłaty, według oprocentowania określonego przez Euro-
pejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania stoso-
wanego podczas rozpatrywanego okresu, podwyższonego o dwa 
punkty. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Komitet Regionów Unii Europejskiej pokrywa całość kosztów 
postępowania. 

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

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 12 marca 2009 r. – Hambura przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-4/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Nabór 
– Postępowanie w sprawie naboru – Niedopuszczenie do 
udziału – Ogłoszenie o naborze PE/95/S – Niewykorzystanie 
formularza zgłoszeniowego zawartego w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej – Dopuszczalność – Uprzednie postę-

powanie administracyjne) 

(2009/C 102/57) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Johannes Hambura (Soultzbach, Francja) (przed-
stawiciel: S. Hambura, Rechtsanwalt) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr i 
K. Zejdová, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Dyrekcji Generalnej Personel z 
dnia 5 grudnia 2007 r. o niedopuszczeniu skarżącego do 
udziału w konkursie i stwierdzenie nieważności konkursu 
PE/95/S w odniesieniu do lekarzy oraz ponowne jego przepro-
wadzenie z uwzględnieniem dostępnych w internecie formu-
larzy zgłoszeniowych 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) J. Hambura zostaje obciążony całością kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 92 z 12.4.2008, s. 50 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 11 lutego 2009 r. – Schönberger przeciwko 

Parlamentowi 

(Sprawa F-7/08) ( 1 ) 

(Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Porównanie zasług 
– Przyznanie punktów za zasługi – Zasada równości trakto-

wania) 

(2009/C 102/58) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Peter Schönberger (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciel: O. Mader, avocat) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: S. Seyr i 
K. Zejdová, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 15 stycznia 
2007 r. przyznającej skarżącemu liczbę punktów za zasługi 
niższą aniżeli by sobie tego życzył
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