
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 21 kwietnia 2015 r. – Alsteens/ 
Komisja

(Sprawa F-87/12 RENV)

(Służba publiczna — Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po uchyleniu rozstrzygnięcia — 
Członek personelu tymczasowego — Przedłużenie umowy — Zasada sześciu lat)

(2015/C 190/36)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgia) (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: J. Currall, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania po uchyleniu rozstrzygnięcia – Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia 
nieważności decyzji Komisji o ograniczeniu okresu przedłużenia umowy zawartej ze skarżącym

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje w części odrzucona, a w części oddalona.

2) Geoffroy Alsteens pokrywa własne koszty poniesione, odpowiednio, w sprawach F-87/12, T-373/13 P i F-87/12 RENV oraz 
koszty poniesione przez Komisję Europejską w sprawie F-87/12.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty w sprawach T-373/13 P i F-87/12 RENV.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 22 kwietnia 2015 r. – ED/ENISA

(Sprawa F-105/14) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Postępowanie w sprawie naboru — Decyzja 
o odrzuceniu kandydatury na etapie preselekcji po jej zbadaniu przez komisję do spraw naboru — 

Niewniesienie w określonym w regulaminie pracowniczym terminie zażalenia na decyzję o odrzuceniu 
kandydatury — Żądanie informacji — Odpowiedź OUZU bez ponownego rozpatrzenia decyzji 
o odrzuceniu kandydatury — Zażalenie złożone na tę odpowiedź — Niedopełnienie wymogów 

postępowania poprzedzającego wniesienie skargi — Oczywista niedopuszczalność — Artykuł 81 
regulaminu postępowania)

(2015/C 190/37)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ED (przedstawiciel: adwokat S. A. Pappas)
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Strona pozwana: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (przedstawiciele: A. Ryan, 
pełnomocnik, adwokaci D. Waelbroeck i A. Duron)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieprzyjęciu kandydatury skarżącego na stanowisko prawnika („legal officer”) 
w następstwie ogłoszenia o naborze ENISA-TA-AD-2013-05.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) ED pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci 
i Informacji.

(1) Dz.U. C 7 z 12.1.2015, s. 53.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 kwietnia 2015 r. – Bensai/ 
Komisja

(Sprawa F-131/14) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — Wynagrodzenie — Rozliczenie 
wynagrodzenia — Charakter potwierdzający — Niespełnienie wymogów postępowania poprzedzającego 
wniesienie skargi — Nowelizacja regulaminu pracowniczego urzędników — Wydłużenie czasu pracy bez 
dostosowania wynagrodzenia — Brak wpływu na charakter potwierdzający rozliczenia wynagrodzenia — 

Nierówne traktowanie personelu kontraktowego i personelu miejscowego — Artykuł 81 regulaminu 
postępowania)

(2015/C 190/38)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: David Bensai (Mullendorf, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o niepodwyższeniu wynagrodzenia skarżącego, który jest członkiem 
personelu kontraktowego, ze względu na zwiększenie tygodniowej liczby godzin pracy do 40 w następstwie wejścia w życie 
w dniu 1 stycznia 2014 r. nowego regulaminu pracowniczego.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna i w każdym wypadku oczywiście bezzasadna.

2) D. Bensai pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 7 z 12.1.2015, s. 61.
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