
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 5 grudnia 2012 r. — Grazyte przeciwko Komisji 

(Sprawa F-76/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny 
— Warunek określony w art. 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do 
regulaminu pracowniczego — Dziesięcioletni okres odniesienia 
— Rozpoczęcie biegu — Chwila upływu — Niewliczanie 
okresów pracy na rzecz organizacji międzynarodowej — 
Stosowanie w drodze analogii przepisów art. 4 ust. 1 lit. a) 

załącznika VII do regulaminu pracowniczego) 

(2013/C 38/58) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Diana Grazyte (Utena, Litwa) (przedstawiciel: 
adwokat R. Guarino) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin, 
pełnomocnik, wspomagany przez adwokata A. Dal Ferra, 
następnie V. Joris, pełnomocnik, wspomagany przez adwokata 
A. Dal Ferra) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji organu 
powołującego w sprawie wniosku skarżącej o przyznanie 
dodatku zagranicznego. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) D. Grazyte pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosz
tami poniesionymi przez Komisję Europejska. 

( 1 ) Dz.U. C 319 z 29.10.2011, s. 29. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 12 grudnia 2012 r. — Van Neyghem przeciwko 

Radzie 

(Sprawa F-77/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie 
w sprawie awansu za 2007 r. — Odmowa awansu — 
Stwierdzenie nieważności — Działania zapewniające 

wykonanie wyroku — Nowe porównanie osiągnięć) 

(2013/C 38/59) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgia) (przedstawi
ciel: adwokat M. Velardo) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: 
M. Bauer i J. Herrmann, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej w celu wyko
nania wyroku w sprawie F-53/08, nieprzyznającej stronie 
skarżącej awansu do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach 
postępowania w sprawie awansu za 2007 r., oraz żądanie 
naprawienia szkody, jaką miał ponieść skarżący. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty i zostaje obciążona 
jedną czwartą kosztów poniesionych przez Krisa Van Neyghema. 

3) Kris Van Neyghem pokrywa trzy czwarte własnych kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 340 z 19.11.2011, s. 40. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 grudnia 
2012 r. — Lebedef i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-110/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Artykuł 
64 regulaminu pracowniczego — Artykuł 3 ust. 5 akapit 
pierwszy załącznika XI do regulaminu pracowniczego — 
Współczynnik korygujący — Akt niekorzystny — Równość 

traktowania) 

(2013/C 38/60) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef i in. (Senningerberg, 
Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności odcinków wynagrodzenia 
skarżących za grudzień 2010 r. oraz odcinków wynagrodzenia 
za kolejne miesiące, w zakresie w jakim w odcinkach tych nie 
skorygowano dostosowania wynagrodzeń w oparciu o odrębny 
współczynnik korygujący dla ich miejsca zatrudnienia. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) G.Lebedef, T. Jones, J. Gonzales Gonzales i M. Lebedef-Caponi 
pokrywają własne koszty oraz zostają obciążeni kosztami poniesio
nymi przez Komisję Europejską.

PL 9.2.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 38/31



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

( 1 ) Dz.U. C 6 z 7.1.2012, s. 26. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 5 grudnia 
2012 r. — Bourtembourg przeciwko Komisji 

(Sprawa F-6/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Dodatek zagraniczny — 
Pojęcie zwykłego miejsca zamieszkania — Stały lub 
zwykły ośrodek interesów życiowych — Pobyt czasowy w 
celu ukończenia nauki — Miejsce wykonywania działalności 
zawodowej — Stosunki pracy nawiązywane na czas określony) 

(2013/C 38/61) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Julien Bourtembourg (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat C. Dony) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i 
V. Joris, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji 
w sprawie przyznania skarżącemu dodatku zagranicznego. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność odmownej decyzji Komisji Europejskiej z 
dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przyznania J. Bourtembourgowi 
dodatku zagranicznego. 

2) Komisja Europejska pokrywa własnej koszty i zostaje obciążona 
kosztami poniesionymi przez J. Bourtembourga. 

( 1 ) Dz.U. C 184 z 23.6.2012, s. 22. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej 
(trzecia izba) z dnia 12 grudnia 2012 r. — Lebedef 

przeciwko Komisji 

(Sprawa F-70/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie w sprawie 
oceny za 2008 r. — Zwolnienie z pełnienia obowiązków w 
połowie wymiaru czasu pracy do celów związkowej 
działalności przedstawicielskiej — Sprawozdanie z oceny 
obejmujące zadania wykonywane w zatrudniającej jednostce 
organizacyjnej — Zasięgnięcie opinii grupy ad hoc — 
Wyznaczenie do organów przedstawicielskich określonych w 
regulaminie pracowniczym — Wyznaczenie do związkowych 
organizacji przedstawicielskich — Skarga oczywiście 

pozbawiona podstawy prawnej) 

(2013/C 38/62) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) 
(przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. 
Berardis-Kayser i G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżą
cego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 r. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) G. Lebedef pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 24.9.2011, s. 52. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 12 grudnia 2012 r. — Lebedef przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-109/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Postępowanie w sprawie 
oceny za 2009 r. — Zwolnienie z pełnienia obowiązków w 
połowie wymiaru czasu pracy do celów związkowej 
działalności przedstawicielskiej — Sprawozdanie z oceny obej
mujące zadania wykonywane w zatrudniającej jednostce orga
nizacyjnej — Wyznaczenie do organów przedstawicielskich 
określonych w regulaminie pracowniczym — Wyznaczenie do 
związkowych organizacji przedstawicielskich — Skarga 

oczywiście pozbawiona podstawy prawnej) 

(2013/C 38/63) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) 
(przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)
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