
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 czerwca 2015 r. – Z/Trybunał 
Sprawiedliwości

(Sprawa F-64/13) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Zwłoka w sporządzeniu sprawozdania 
z oceny — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie)

(2015/C 262/52)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Z (przedstawiciele: adwokat F. Rollinger)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości (przedstawiciel: A. V. Placco, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżącej dotyczącego okresu od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2008 r. oraz zasądzenie od pozwanej zapłaty zadośćuczynienia.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Z pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. C 274 z 21.9.2013, s. 30.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 czerwca 2015 r. – Curdt- 
Christiansen/Parlament

(Sprawa F-120/14) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Koszty corocznej podróży — Artykuł 7 ust. 3 i art. 8 
załącznika VII do regulaminu pracowniczego — Ustalenie miejsca pochodzenia i centrum interesów 

życiowych — Wniosek o zmianę miejsca pochodzenia — Pojęcie centrum interesów życiowych — Zmiana 
miejsca pochodzenia członka rodziny — Okres, który upłynął między zmianą centrum interesów życiowych 

a wnioskiem o zmianę miejsca pochodzenia — Wyjątkowy charakter zmiany)

(2015/C 262/53)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Caspar Curdt-Christiansen (Perl, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat A. Salerno)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: E. Taneva i N. Chemaï, pełnomocnicy)
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Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu oddalającej wniosek skarżącego o zmianę miejsca pochodzenia na Larnakę 
(Cypr) oraz centrum interesów życiowych z Montrealu (Kanada) na Singapur po przeniesieniu do Parlamentu 
Europejskiego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Caspar Curdt-Christiansen pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Parlament Europejski.

(1) Dz.U. C 7 z 12.1.2015, s. 57.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 30 czerwca 2015 r. – Petsch/Komisja

(Sprawa F-124/14) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — Personel żłobków i świetlic — Reforma 
regulaminu pracowniczego i WZIP, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. — Rozporządzenie 
nr 1023/2013 — Wydłużenie czasu pracy — Comiesięczny dodatek do wynagrodzenia — Artykuł 50 

regulaminu postępowania — Hierarchia norm prawnych — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 110 ust. 
1 regulaminu pracowniczego — Artykuł 2 załącznika do WZIP — Artykuły 27 i 28 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej)

(2015/C 262/54)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Olivier Petsch (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis, R. Metz, D. Verbeke i N. de Montigny)

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

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o niepodwyższeniu wynagrodzenia skarżącego, będącego członkiem personelu 
kontraktowego, zatrudnionego w OIB w związku ze zwiększeniem tygodniowego wymiaru czasu pracy do 40 godzin 
w wyniku wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2014 r., nowego regulaminu pracowniczego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Olivier Petsch pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 7 z 12.1.2015, s. 59.
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