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Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: J. Currall, 
G. Berscheid i J.-P. Keppenne, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności rozporządzenia Rady (UE, 
Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dosto
sowującego ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagro
dzenia i emerytury urzędników i innych pracowników Unii 
Europejskiej, a także współczynniki korygujące stosowane w 
odniesieniu do wynagrodzeń i emerytur ( 1 ), z wyjątkiem 
art. 1 i 3 ww. rozporządzenia, z zachowaniem jego skutków 
do chwili przyjęcia przez Radę nowego rozporządzenia, w 
którym art. 64 i 65 regulaminu pracowniczego oraz 
załącznik XI do regulaminu pracowniczego zostaną prawid 
łowo zastosowane; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Komisja wnosi o stwierdzenie nieważności rozporządzenia (UE) 
nr 1296/2009 w części, z uwagi na to, iż Rada, kierując się 
względami oportunizmu politycznego, zastąpiła w ww. rozpo
rządzeniu kwoty wynagrodzeń i emerytur zaproponowane 
przez Komisję na podstawie współczynnika dostosowawczego 
wynoszącego 3,70 % — będącego wynikiem zastosowania w 
sposób automatyczny art. 65 regulaminu pracowniczego i 
załącznika XI do regulaminu pracowniczego — kwotami odpo
wiadającymi nieprawidłowemu współczynnikowi, wynoszącemu 
1,85 %. W opinii Rady zastąpienie propozycji Komisji uzasad
nione jest kryzysem gospodarczym i finansowym, a także poli
tyką gospodarczą i społeczną Unii. 

Jeśli chodzi o art. 2 i 4-17 zaskarżonego rozporządzenia, 
Komisja stawia jeden zarzut, naruszenia art. 65 regulaminu 
pracowniczego i art. 1 i 3 załącznika XI do regulaminu pracow
niczego. Rada ma bowiem ograniczone kompetencje w tej dzie
dzinie, bardziej nawet w obecnie obowiązującym brzmieniu 
regulaminu pracowniczego — w którym szczegółowe zasady 

dostosowania wysokości wynagrodzeń i emerytur określone są 
w załączniku XI do regulaminu pracowniczego — niż w prze
szłości, zaś już wtedy Trybunał, opierając się jedynie na art. 65 
regulaminu pracowniczego, stwierdził, że Rada ma ograniczony 
zakres swobodnego uznania. Komisja podnosi również naru
szenie uzasadnionych oczekiwań oraz zasady „patere legem 
quam ipse fecisti”. 

Artykuł 18 zaskarżonego rozporządzenia narusza z kolei 
zdaniem Komisji art. 3-7 załącznika XI do regulaminu pracow
niczego, ponieważ stwarza on możliwość tymczasowego dosto
sowania wynagrodzeń, z przekroczeniem rocznego terminu 
określonego w art. 65 regulaminu pracowniczego oraz z pomi
nięciem przesłanek określonych w art. 4-7 załącznika XI do 
regulaminu pracowniczego. 

( 1 ) Dz.U. L 348, s. 10. 

Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 17 listopada 
2009 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 

Republice Cypryjskiej 

(Sprawa C-466/08) ( 1 ) 

(2010/C 51/44) 

Język postępowania: grecki 

Prezes Trybunału zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 327 z 20.12.2008. 

Postanowienie prezesa ósmej izby Trybunału z dnia 
4 grudnia 2009 r. — Komisja Europejska przeciwko 

Republice Czeskiej 

(Sprawa C-544/08) ( 1 ) 

(2010/C 51/45) 

Język postępowania: czeski 

Prezes ósmej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 44 z 21.2.2009.
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