
Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność dorozumianych decyzji, którymi Komisja 
Europejska oddaliła wnioski L. Marcuccio z dnia 25 grudnia 
2008 r. mające na celu zwrot określonych kosztów medycznych 
w normalnej wysokości. 

2) Pozostałe żądania skargi zostają odrzucone. 

3) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 63 z 13.3.2010, s. 52. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 23 listopada 2010 r. — Gheysens przeciwko Radzie 

(Sprawa F-8/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego do 
zadań pomocniczych — Nieprzedłużenie umowy — Obowiązek 

uzasadnienia) 

(2011/C 30/122) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Johan Gheysens (Malines, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Balta 
i K. Zieleśkiewicz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady o nieprzedłu 
żeniu umowy ze skarżącym i w konsekwencji, o zakończeniu 
stosunku pracy z Radą. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga J. Gheysensa zostaje oddalona. 

2) J. Gheysens pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 100 z 17.4.2010, s. 69. 

Skarga wniesiona w dniu 5 października 2010 r. — 
Andrecs i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-96/10) 

(2011/C 30/123) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Stefan Robert Andrecs (Bruksela, Belgia) i inni 
(przedstawiciel: adwokat L. Vogel) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej waloryzującej 
wynagrodzenia, emerytury i inne uposażenie skarżących ze 
skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r., wyrażonej w ich rozlicze
niach wynagrodzenia, w ramach corocznej waloryzacji wyna
grodzeń i emerytur urzędników i innych pracowników w 
oparciu o rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 
z dnia 23 grudnia 2009 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji, którą organ powołujący 
ustalił nową wysokość wynagrodzeń, emerytur i innych 
uposażeń skarżących wynikających z regulaminu pracow
niczego, wyrażonej między innymi w odcinkach wynagro
dzenia R 6/2009 i 01/2010 zainteresowanych, oraz stwier
dzenie nieważności decyzji, którą w dniu 24 czerwca 2010 
r. organ powołujący oddalił zażalenie skarżących z dnia 29 
marca 2010 r. w zakresie, w jakim te decyzje odmawiają 
skarżącym wzrostu wynagrodzeń, emerytur i innych 
uposażeń wynikających z regulaminu pracowniczego do 
wysokości 3,70 % ich pierwotnej wysokości i oddalają ich 
wniosek o przyznanie odsetek obliczonych od kwot, 
których wierzycielami pozostają, w stosunku ustalonym 
przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refi
nansowania, powiększonym o dwa punkty procentowe, od 
dnia wymagalności rozpatrywanych kwot do dnia pełnej 
zapłaty; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 15 października 2010 r. — 
Massez i in. przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości 

(Sprawa F-101/10) 

(2011/C 30/124) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Lieven Massez (Luksemburg, Luksemburg) i in. 
(przedstawiciele: adwokaci A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal) 

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności rozliczeń zaległego wynagrodzenia 
skarżących za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz rozliczeń 
ich wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2010 r. w ramach 
corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur urzędników 
i innych pracowników na podstawie rozporządzenia Rady (UE, 
Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r.
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Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji komitetu do spraw zażaleń 
Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. odda
lającej zażalenia skarżących na rozliczenia zaległego wyna
grodzenia za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz rozli
czenia wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2010 r.; 

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji Trybu
nału Sprawiedliwości w sprawie sporządzenia rozliczeń 
zaległego wynagrodzenia skarżących za okres od lipca do 
grudnia 2009 r. oraz rozliczeń wynagrodzenia od dnia 1 
stycznia 2010 r.; 

— zasądzenie od Trybunału Sprawiedliwości wypłacenia 
skarżącym zaległego wynagrodzenia, powiększonego o 
odsetki za zwłokę; 

— obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępo
wania. 

Skarga wniesiona w dniu 18 października 2010 r. — 
Geradon przeciwko Radzie 

(Sprawa F-102/10) 

(2011/C 30/125) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgia) (przed
stawiciele: adwokaci A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia skarżącego 
za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz pasków wynagro
dzenia sporządzanych od 1 stycznia 2010 r. w ramach 
corocznej waloryzacji wynagrodzeń i emerytur urzędników i 
innych pracowników w oparciu o rozporządzenie Rady (UE, 
Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji Rady z dnia 5 lipca 2010 
r. oddalającej zażalenie na rozliczenie wynagrodzenia 
skarżącego za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz 
pasków wynagrodzenia sporządzanych od 1 stycznia 
2010 r.; 

— stwierdzenie nieważności, w razie potrzeby, decyzji Rady o 
sporządzeniu rozliczenia wynagrodzenia za okres od lipca 
do grudnia 2009 r. oraz pasków wynagrodzenia od 1 
stycznia 2010 r.; 

— zasądzenie od Rady na rzecz skarżącego zaległego wynagro
dzenia powiększonego o odsetki za zwłokę; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 20 października 2010 r. — 
Stephan Jaeger przeciwko EUROFOUND 

(Sprawa F-103/10) 

(2011/C 30/126) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Stephan Jaeger (Dublin, Irlandia) (przedstawi
ciele: adwokaci A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal) 

Strona pozwana: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy 
Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności rozliczenia wynagrodzenia skarżącego 
za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz pasków wynagro
dzenia sporządzanych od 1 stycznia 2010 r. w ramach 
corocznej waloryzacji wynagrodzeń i emerytur urzędników i 
innych pracowników w oparciu o rozporządzenie Rady (UE, 
Euratom) nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności, w razie potrzeby, decyzji EURO
FOUND o sporządzeniu rozliczenia wynagrodzenia skarżą
cego za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz pasków 
wynagrodzenia od 1 stycznia 2010 r.; 

— zasądzenie od EUROFOUND na rzecz skarżącego zaległego 
wynagrodzenia powiększonego o odsetki za zwłokę; 

— obciążenie EUROFOUND kosztami postępowania.
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