
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 stycznia 2014 r. – Guinet przeciwko 
EBI

(Sprawa F-107/12) (1)

(Służba Publiczna — Personel EBI — System emerytalny — Przeniesienie uprawnień emerytalnych — 
Rekompensata strat wynikających ze zwłoki w przeniesieniu uprawnień emerytalnych — Warunek 

faktycznego przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych w systemie innym niż system EBI — Zasada 
równego traktowania)

(2014/C 223/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Guinet (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciele: T. Gilliams, G. Nuvoli, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokatów D. Waelbroecka i A. Duron)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji odmownej EBI w sprawie wniosku skarżącego o obliczenie 
zrewaloryzowanych lat uprawniających do emerytury i żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) P. Guinet pokrywa własne koszty oraz trzy czwarte kosztów poniesionych przez Europejski Bank Inwestycyjny.

3) Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa jedną czwartą własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 366 z 24.11.2012, s. 41.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 maja 2014 r. – CI przeciwko 
Parlamentowi

(Sprawa F-130/12) (1)

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — Dodatek na dziecko pozostające na 
utrzymaniu — Podwójny dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu — Artykuł 67 ust. 3 regulaminu 
pracowniczego — Warunki przyznania — Polubowne załatwienie sporu pomiędzy stronami w następstwie 

interwencji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich — Wprowadzenie w życie — Obowiązek 
staranności)

(2014/C 223/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CI (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese i A. Salerno)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: E. Despotopoulou i M. Ecker, pełnomocnicy)
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Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej podwojenia wysokości dodatku na dziecko pozostające na 
utrzymaniu na podstawie art. 67 ust. 3 regulaminu pracowniczego.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 grudnia 2011 r. dotyczącej odmowy przedłużenia począwszy od 
dnia 1 czerwca 2008 r. wypłacania podwójnego dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu oraz decyzji z dnia 20 lipca 2012 r. 
dotyczącej oddalenia zażalenia.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona.

3) Parlament Europejski pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez CI.

(1) Dz.U. C 71 z 9.3.2013, s. 29.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 stycznia 2014 r. – Ohrgaard 
przeciwko Komisji

(Sprawa F-151/12) (1)

(Służba Publiczna — Wynagrodzenie — Dodatek zagraniczny — Warunek posiadania miejsca 
zamieszkania zawarty w art. 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Wykonywanie 

obowiązków na rzecz organizacji międzynarodowej — Pojęcie — Odbycie pięciomiesięcznego stażu 
w Komisji — Wyłączenie)

(2014/C 223/69)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Dania) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, 
É. Marchal, D. de Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i V. Joris, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie przyznania skarżącemu dodatku zagranicznego

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność odmownej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przyznania J. Ohrgaardowi 
dodatku zagranicznego, zmienionej w drodze decyzji z dnia 31 sierpnia 2012 r. oddalającej zażalenie.

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez J. Ohrgaarda.

(1) Dz.U. C 55 z 23.2.2013, s. 26.
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