
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 9 marca 2010 r. — Tzvetanova przeciwko Komisji 

(Sprawa F-33/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — 
Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Warunki przewi
dziane w art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego 
— Miejsce stałego zamieszkania — Pobyt w miejscu zatrud
nienia w charakterze studenta w okresie odniesienia — 
Odbycie staży poza miejscem zatrudnienia w okresie odnie

sienia — Uwzględnienie rzeczywistego zamieszkiwania) 

(2010/C 134/86) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Aglika Tzvetanova (Bruksela, Belgia) (przedsta
wiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: począt
kowo D. Martin i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy; później J. 
Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie przy
znania skarżącej dodatku zagranicznego, o którym mowa w 
art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 
lipca 2008 r. o odmowie przyznania Aglice Tzvetanovej dodatku 
zagranicznego, o którym mowa w art. 4 załącznika VII do regu
laminu pracowniczego. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona całością kosztów postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 6.6.2009, s. 22. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 25 marca 2010 r. — Buschak przeciwko 
Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia 

i Pracy 

(Sprawa F-47/08) 

(Służba publiczna — Europejska Fundacja na rzecz Poprawy 
warunków Życia i Pracy — Zakres obowiązków zastępcy 
dyrektora — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga 
o odszkodowanie — Interes prawny — Oczywista niedopusz

czalność) 

(2010/C 134/87) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Willy Buschak (Bonn, Niemcy) (przedstawiciele: 
początkowo adwokaci L. Levi i C. Ronzi, później adwokat L. 
Levi) 

Strona pozwana: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy (przedstawiciel: C. Callanan, solicitor) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Stwierdzenie nieważności decyzji zmienia
jącej zakres obowiązków skarżącego oraz nakazanie stronie 
pozwanej naprawienia poniesionej przez skarżącego szkody i 
doznanej krzywdy 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) W. Buschak pokrywa wszystkie koszty postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2009 r. — Elisavet 
Papathanasiou przeciwko OHIM 

(Sprawa F-99/09) 

(2010/C 134/88) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Elisavet Papathanasiou (Alicante, Hiszpania) 
(przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn)
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