
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 12 lutego 2014 r. — Bodson i in. przeciwko EBI 

(Sprawa F-83/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel EBI — Zobowiązaniowy 
charakter stosunku pracy — Wynagrodzenie — Reforma 

systemu premii w EBI) 

(2014/C 85/43) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Jean-Pierre Bodson i in. (Luksemburg, Luksem
burg) (przedstawiciel: adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: 
C. Gómez de la Cruz, T. Gilliams i G. Nuvoli, pełnomocnicy 
oraz adwokat P. E. Partsch) 

Przedmiot sprawy 

Po pierwsze, żądanie stwierdzenie nieważności decyzji o zasto
sowaniu do skarżących premii zgodnie z nowym systemem 
wyników pracy, w kształcie wynikającym z decyzji Rady Dyrek
torów z dnia 14 grudnia 2010 r. oraz decyzji Komitetu Zarzą
dzającego z dni 9 listopada 2010 r. i 16 listopada 2011 r., a po 
drugie, żądanie zasądzenie od pozwanego zapłaty różnicy w 
wynagrodzeniu oraz odszkodowania. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) J.-P. Bodson oraz siedmioro pozostałych skarżących, których 
nazwiska zostały wymienione w załączniku, pokrywają własne 
koszty i zostają obciążeni kosztami postępowania poniesionymi 
przez Europejski Bank Inwestycyjny. 

( 1 ) Dz.U. C 295 z 29.9.2012, s. 34. 

Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2013 r. — ZZ 
przeciwko FRA 

(Sprawa F-97/13) 

(2014/C 85/44) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Laure, M. 
Vandenbussche) 

Strona pozwana: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
(FRA) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie powołania innego 
kandydata na stanowisko Senior Programme Manager we FRA i 
dorozumianej decyzji w sprawie niepowołania skarżącej na 
drugie z wymienionych w ogłoszeniu o naborze stanowisk 
Senior Programme Manager. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora z dnia 5 lutego 
2013 r. informującej skarżącą, że dyrektor FRA wybrał 
innego kandydata na stanowisko Senior Programme 
Manager — Social Research (AD8) i w rezultacie nie powoła 
jej na to stanowisko; 

— stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji bez daty w 
sprawie niepowołania skarżącej na drugie z wymienionych 
w ogłoszeniu o naborze stanowisk Senior Programme 
Manager; 

— stwierdzenie nieważności wszelkich decyzji wydanych na 
podstawie powyższych niezgodnych z prawem decyzji; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 11 lipca 2013 r. w 
zakresie, w jakim oddalono w niej zażalenie skarżącej i 
odmówiono wszczęcie dochodzenia administracyjnego, 
prowadzonego przez bezspornie neutralną, bezstronną i 
obiektywną osobę, w celu ustalenia stanu faktycznego; 

— naprawienie szkody majątkowej poniesionej przez skarżącą, 
szacowanej na 550 651 EUR; 

— naprawienie krzywdy doznanej przez skarżącą, szacowanej 
na 70 000 EUR; 

— obciążenie FRA kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2013 r. — ZZ 
przeciwko ENISA 

(Sprawa F-112/13) 

(2014/C 85/45) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: V. Christianos, avocat) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA)
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Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora wykonawczego 
ENISA w sprawie rozwiązania ze skarżącym umowy o pracę 
na czas nieokreślony. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej 
w sprawie zażalenia skarżącego, jak również wszystkich 
poprzedzających ją niezgodnych z prawem aktów, w tym 
aktu, na którego podstawie ENISA rozwiązała ze skarżącym 
umowę o pracę; 

— zasądzenie na rzecz skarżącego kwoty 50 000 EUR tytułem 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; 

— obciążenie ENISA kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 10 stycznia 2014 r. — 
ZZ przeciwko Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa 

Lotniczego (EASA) 

(Sprawa F-3/14) 

(2014/C 85/46) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck, A. 
Guillerme) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego 
(EASA) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EASA o przedłużeniu zawartej 
ze skarżącym umowy o pracę tylko na jeden rok zamiast na 
pięć lat z naruszeniem art. 39 rozporządzenia (WE) nr 
216/2008/WE. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji zarządu z dnia 12 marca 
2013 r. o przedłużeniu zawartej ze skarżącym umowy o 
pracę tylko na jeden rok; 

— tym samym stwierdzenie nieważności aneksu nr 2 do jego 
umowy o pracę, który przedłużył tę umowę tylko na jeden 
rok; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 17 stycznia 2014 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-5/14) 

(2014/C 85/47) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: É. Boigelot, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie usunięcia 
skarżącego ze stanowiska na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h) 
załącznika IX do regulaminu pracowniczego bez obniżenia 
uprawnień emerytalnych w związku z wewnętrznym dochodze
niem wszczętym w następstwie dochodzenia OLAF wobec 
pewnego przedsiębiorstwa oraz żądanie zadośćuczynienia za 
rzekomo doznaną krzywdę i naprawienia rzekomo poniesionej 
szkody. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności wydanej w dniu 16 października 
2013 r. przez trójosobowy organ powołujący decyzji, dorę
czonej skarżącemu w miejscu jego zamieszkania w dniu 
18 października 2013 r. przez służby bezpieczeństwa 
Komisji w ramach akt CMS 12/042, zgodnie z którą „ZZ 
zostaje usunięty ze stanowiska na podstawie art. 9 ust. 1 lit. 
h) załącznika IX do regulaminu pracowniczego bez obni 
żenia uprawnień emerytalnych”, i która wchodzi w życie 
„w miesiącu następującym po dacie jej podpisania”; 

— zasądzenie od Komisji 33 000 EUR tytułem zadośćuczy
nienia za rzekomo doznaną krzywdę, uszczerbek na 
zdrowiu oraz uszczerbek w życiu rodzinnym i zawodowym 
oraz naprawienia rzekomo poniesionej szkody i uszczerbku 
w ramach kariery zawodowej skarżącego, tymczasowo osza
cowanych na 1 EUR od szacowanej wysokości, z zastrzeże
niem jej zmiany w toku postępowania; 

— w każdym wypadku, obciążenie strony pozwanej całością 
kosztów, zgodnie z art. 87 § 1 regulaminu postępowania 
przed Sądem do spraw Służby Publicznej.
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