
Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) G. Lebedef i T. Jones zostają obciążeni całością kosztów postępo
wania z wyjątkiem kosztów poniesionych przez Radę Unii 
Europejskiej. 

3) Rada Unii Europejskiej występująca w charakterze interwenienta 
pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 6.6.2009, s. 21. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 14 października 2010 r. — W przeciwko Komisji 

(Sprawa F-86/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Wynagro
dzenie — Świadczenia rodzinne — Związek osób tej samej 
płci — Dodatek na gospodarstwo domowe — Warunki przy
znania — możliwość zawarcie małżeństwa cywilnego — 
Pojęcie — Artykuł 1 ust. 2 lit. c), iv) załącznika VII do 

regulaminu pracowniczego) 

(2010/C 328/98) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: W (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat É. 
Boigelot) 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyznaniu 
stronie skarżącej dodatku na gospodarstwo domowe z uwagi 
na to, że strona skarżąca i jej partner mieli możliwość zawarcia 
małżeństwa cywilnego w Belgii. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji z dnia 5 marca 2009 r. 
i z dnia 17 lipca 2009 r., na mocy których odmówiono przy
znania na rzecz W dodatku na gospodarstwo domowe przewidzia
nego w art. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzęd
ników Unii Europejskiej. 

2) Komisja Europejska zostaje obciążona całością kosztów postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 11 z 16.01.2010, s. 40. 

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2010 r. — Bovagnet 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-89/10) 

(2010/C 328/99) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: François-Carlos Bovagnet (Luksemburg, Luksem
burg) (przedstawiciel: adwokat M. Korving) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odmawiającej 
całkowitego zwrotu wydatków poniesionych przez skarżącego 
na edukację jego dzieci. 

Żądania strony skarżącej 

— uwzględnienie zażalenia skarżącego i zasądzenie na jego 
rzecz całkowitego zwrotu kwot uiszczonych z tytułu spor
nych faktur dotyczących roku szkolnego 2009/2010, czyli 
zasądzenie od PMO na jego rzecz kwoty 2 580 EUR. 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 4 października 2010 r. — 
Blessemaille przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-93/10) 

(2010/C 328/100) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Philippe Blessemaille (Remich, Luksemburg) 
(przedstawiciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o niewpi
saniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy 
zaszeregowania AST 8 w ramach postępowania w sprawie 
awansu za rok 2009 i żądanie zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu, ogłoszonej w 
dniu 2 grudnia 2009 r., o niewpisaniu skarżącego na listę 
urzędników awansowanych z grupy zaszeregowania AST 7 
do grupy zaszeregowania AST 8 w ramach postępowania w 
sprawie awansu za rok 2009; 

— w rezultacie tego stwierdzenia nieważności przeprowadzenie 
nowego porównania osiągnięć skarżącego z osiągnięciami 
innych kandydatów w ramach postępowań w sprawie 
awansu za lata 2008 i 2009 i przyznanie skarżącemu 
awansu do grupy zaszeregowania AST 8 ze skutkiem 
wstecznym od dnia 1 stycznia 2008 r. oraz zasądzenie 
odsetek od zaległych kwot wynagrodzenia według stopy 
ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych 
operacji refinansowania, począwszy od dnia 1 stycznia 
2008 r., podwyższonej o dwa punkty, jednakże bez kwes
tionowania awansu innych awansowanych urzędników;
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— zasądzenie od Parlamentu na rzecz skarżącego kwoty 3 500 
EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę doznaną ze 
względu na brak awansu w dniu 1 stycznia 2008 r. z 
zastrzeżeniem podwyższenia tej kwoty w toku postępo
wania; 

— posiłkowo, w razie stwierdzenia przez Sąd, że awans do 
grupy zaszeregowania AST 8 nie może wywierać skutków 
przed dniem 1 stycznia 2009 r., zasądzenie od Parlamentu 
odszkodowania uzupełniającego z tytułu szkody w wyso
kości odpowiadającej różnicy między wynagrodzeniem 
rzeczywiście pobieranym w 2008 r. a wynagrodzeniem, 
które powinno było być pobierane w 2008 r. w następstwie 
awansu w dniu 1 stycznia 2008 r., i obliczonej na 
podstawie okresu albo od dnia 1 stycznia do dnia 31 
grudnia 2008 r., albo od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia 
2008 r. zależnie od daty, począwszy od której zostanie 
uznane, że sporny awans wywiera skutki (odpowiednio 
dzień 1 stycznia 2009 r. lub dzień 1 września 2008 r.). 

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 8 października 2010 r. — 
Eberhard Bömcke przeciwko EBI 

(Sprawa F-95/10) 

(2010/C 328/101) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Eberhard Bömcke (Athus, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat D. Lagasse) 
Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny 
Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora ds. personalnych 
strony pozwanej potwierdzającej, że mandat skarżącego jako 
przedstawiciela personelu wygasł, oraz żądanie zapłaty zadośću
czynienia pieniężnego wraz z odsetkami. 
Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora ds. personalnych 
EBI, doręczonej skarżącemu pismem z dnia 22 września 
2010 r. w dniu 24 września 2010 r.; 

— zasądzenie od EBI kwoty 25 000 EUR tytułem zadośćuczy
nienia za krzywdę poniesioną przez skarżącego w następ
stwie wydania zaskarżonej decyzji; 

— obciążenie EBI kosztami postępowania.
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