
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
H. Krämer, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej 
(przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i I. Šulce, pełnomocnicy, 
następnie K. Zieleśkiewicz i M. Bauer, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Z jednej strony, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w 
sprawie zaszeregowania skarżącego do grupy A*6 przy zatrud
nianiu go w charakterze członka personelu tymczasowego i z 
drugiej strony zasądzenie odszkodowania. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej o zaszerego
waniu G. Totha do grupy A*6, stopień 2, zawartej w art. 3 
umowy o zatrudnieniu w charakterze członka personelu tymczaso
wego, podpisanej w dniu 17 stycznia 2005 r. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i koszty poniesione 
przez skarżącego. 

4) Rada Unii Europejskiej, występująca w charakterze interwenienta 
ponosi własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 22 z 28.1.2006, s. 15. (skarga początkowo zarejestrowana 
w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem 
T-401/05, następnie postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r. 
przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej). 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 30 września 2010 r. — de Luca przeciwko Komisji 

(Sprawa F-20/06) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Urzędnicy 
przechodzący do wyższej grupy funkcyjnej w drodze konkursu 
ogólnego — Kandydat wpisany na listę rezerwy kadrowej 
przed wejściem w życie nowego regulaminu pracowniczego 
— Przepisy przejściowe w zakresie zaszeregowania do grupy 
przy zatrudnieniu — Zaszeregowanie do grupy na podstawie 
nowych, mniej korzystnych przepisów — Artykuł 5 ust. 2 i 
art. 12 ust. 3 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego) 

(2010/C 328/96) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Patricia de Luca (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
H. Krämer, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej 
(przedstawiciele: M. Arpio Santacruz i M. Simm, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 23 lutego 
2005 r. o powołaniu skarżącej, urzędnika zaszeregowanego 
już do grupy A*10 i laureata konkursu do grup zaszeregowania 
A5/A4, na stanowisko administratora w dyrekcji generalnej 
„Wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpieczeństwo”, w 
zakresie zmieniającym zaszeregowanie skarżącej z grupy A*10 
na grupę zaszeregowania A*9. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 108 z 6.5.2006, s. 31. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 30 września 2010 r. — Lebedef i Jones przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-29/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Artykuł 
64 regulaminu pracowniczego — Artykuł 3 ust. 5 akapit 
pierwszy i art. 9 załącznika XI do regulaminu pracowniczego 

— Współczynnik korygujący — Równe traktowanie) 

(2010/C 328/97) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) i 
Trevor Jones (Ernzen, Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci F. 
Frabetti i J.Y. Vergnaud) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
D. Martin, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej 
(przedstawiciele: K. Zieleśkiewicz i M. Bauer, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy 
wyrównania siły nabywczej wynagrodzeń w Luksemburgu do 
poziomu równorzędnego sile nabywczej wynagrodzeń w 
Brukseli i pomocniczo żądanie stwierdzenia nieważności 
odcinków wynagrodzenia skarżących wystawionych od dnia 
15 czerwca 2008 r.
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