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

(1) Dz.U. C 190 z 8.6.2015, s. 36.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 kwietnia 2016 r. – Zink/Komisja

(Sprawa F-77/15) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Dodatek zagraniczny — Pomyłka administracji skutkująca 
niewypłacaniem dodatku zagranicznego przez kilka lat — Akt niekorzystny — Rozliczenia wynagrodzenia 

nieodzwierciedlające decyzji — Artykuł 82 regulaminu postępowania — Bezwzględna przeszkoda 
procesowa — Nieprawidłowość postępowania poprzedzającego wniesienie skargi — Wniosek 

w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Rozsądny termin)

(2016/C 191/70)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Richard Zink (Bamako, Mali) (przedstawiciele: adwokaci J.N. Louis i N. de Montigny)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. S. Bohr i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji ograniczającej wsteczną wypłatę dodatku zagranicznego do okresu pięciu lat od dnia 
odkrycia braku wypłaty tego dodatku i zasądzenie od pozwanej odsetek.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Richard Zink pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 245 z 27.7.2015, s. 51.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 11 kwietnia 2016 r. – Wolff/ESDZ

(Sprawa F-94/15) (1)

(Służba publiczna — Personel ESDZ — Komitet pracowniczy — Wybory członków komitetu 
pracowniczego — Ważność — Artykuł 1 akapit piąty załącznika II do regulaminu pracowniczego — 

Regulamin wyborczy ESDZ — Pierwsza tura wyborów — Brak kworum — Przedłużenie głosowania — 
Dodatkowe przedłużenie głosowania — Brak przeprowadzenia drugiej tury wyborów — Niezgodność 

z prawem)

(2016/C 191/71)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Oren Wolff (Etterbeek, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)
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Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: początkowo M. Silva i S. Marquardt, 
pełnomocnicy, następnie G.J. van Hegelsom, S. Marquardt i E. Chaboureau, pełnomocnicy, na koniec G.J. van Hegelsom, 
S. Marquardt i E. Chaboureau, pełnomocnicy, adwokaci M. Troncoso Ferrer, F.M. Hislaire i S. Moya Izquierdo)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej sprzeciw skarżącego wobec wyników wyborów do komitetu 
pracowniczego ESDZ.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2015 r. oddalającej żądanie Orena 
Wolffa unieważnienia wyników wyborów członków komitetu pracowniczego.

2) Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez O. Wolffa.

(1) Dz.U. C 294 z 7.9.2015, s. 83.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 kwietnia 2016 r. – CP/Parlament

(Sprawa F-98/15) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Kierownik wydziału — Okres próbny — Niezatwierdzenie na 
stanowisku kierownika wydziału — Wykonanie wyroku stwierdzającego nieważność — Utrata szansy)

(2016/C 191/72)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CP (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: V. Montebello-Demogeot i O. Caisou-Rousseau, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 18 lipca 2014 r., na mocy której w następstwie wyroku Sądu w sprawie 
F-8/13 CP/Parlament Europejski z dnia 26 marca 2014 r. zatwierdzono skarżącego na stanowisku kierownika wydziału 
w zakresie, w jakim decyzja ta nie przewiduje uznania z mocą wsteczną statusu kierownika wydziału i udzielenia z mocą 
wsteczną podwyżki wynagrodzenia podstawowego związanej z tym stanowiskiem (dodatku dla kadry zarządzającej) oraz 
żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za podnoszone, odpowiednio, szkodę i krzywdę

Sentencja wyroku

1) Parlament Europejski wypłaci CP kwotę 3 219,55 EUR. Kwota ta zostanie powiększona o odsetki za zwłokę obliczone w stawce 
ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania i obowiązującej w danym okresie, powiększonej 
o dwa punkty, począwszy od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia faktycznej zapłaty.
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