
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 29 czerwca 2010 r. — Knöll przeciwko 

Europejskiemu Urzędowi Policji (Europolowi) 

(Sprawa F-44/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel Europolu — Nieodnowienie 
umowy o pracę — Umowa na czas nieokreślony — Artykuł 
6 regulaminu pracowniczego personelu Europolu — Zasada 

poszanowania prawa do obrony) 

(2010/C 288/134) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Niemcy) 
(przedstawiciele: początkowo adwokat P. de Casparis, następnie 
adwokaci W. J. Dammingh i N. D. Dane) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) (przedstawi
ciele: D. Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, wspierani 
przez adwokatów B. Wägenbaura i R. Van der Houta) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 12 czerwca 2008 r., w 
drodze której skarżąca została poinformowana o braku możli
wości zaoferowania jej stałego zatrudnienia a także decyzji z 
dnia 7 stycznia 2009 r. odrzucającej zażalenie złożone na 
pierwszą z decyzji. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 12 czerwca 2008 r., w 
drodze której Europejski Urząd Policji (Europol) odmówił zawarcia 
z B. Knöll umowy na czas nieokreślony. 

2) Europol zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 180 z 1.8.2009, s. 64. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 9 lipca 2010 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-91/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Rozsądny termin do przed
stawienia żądania odszkodowania — Przekroczenie terminu) 

(2010/C 288/135) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. 
Dal Ferro) 

Przedmiot sprawy 

Oddalenie przez Komisję wniosku skarżącego o naprawienie 
szkód, które miał on ponieść w związku z pismem, w drodze 
którego skarżąca zarządziła przeprowadzenie badania lekar
skiego w celu zbadania rzeczywistej niezdolności do pracy 
skarżącego. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna 
i w części oddalona jako oczywiście bezzasadna. 

2) L. Marcuccio zostaje obciążony całością kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 11 z 16.1.2010, s. 41. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 13 lipca 2010 r. — Allen i in. przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-103/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel zatrudniony w ramach projektu 
JET — Skarga o odszkodowanie — Rozsądny termin — 

Przekroczenie terminu) 

(2010/C 288/136) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: John Allen (Horspath, Zjednoczone Królestwo) i 
inni (przedstawiciele: P. Lasok, QC, I. Hutton oraz B. Lask, 
barristers)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
D. Martin, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie naprawienia szkody poniesionej przez skarżących w 
związku z okolicznością, że pozwana nie zatrudniła ich jako 
członków personelu tymczasowego w okresie, podczas którego 
pracowali we wspólnym przedsiębiorstwie JET. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) J. Allen i 110 pozostałych skarżących, których nazwiska znajdują 
się na liście skarżących zostają obciążeni kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2010, s. 51. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 29 czerwca 2010 r. — Palou Martínez 

przeciwko Komisji 

(Sprawa F-11/10) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Oczywista niedopuszczal
ność — Przekroczenie terminu — Niedopełnienie wymogów 
postępowania poprzedzającego wniesienie skargi — Artykuł 

35 § 1 lit. e) regulaminu postępowania) 

(2010/C 288/137) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: María Soledad Palou Martínez (Barcelona, Hisz
pania) (przedstawiciel: adwokat V. Balfagon Costa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o przeniesieniu 
skarżącej do siedziby w Brukseli. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) M.S. Palou Martínez pokrywa własne koszty. 

Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2010 r. — Mata Blanco 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-65/10) 

(2010/C 288/138) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: José Manuel Mata Blanco (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niewpisaniu skarżą
cego na listę rezerwy w ramach konkursu wewnętrznego 
„COM/INT/OLAF/09/AD10 — Administratorzy ze specjalizacją 
w obszarze zwalczania nadużyć finansowych” a także stwier
dzenie nieważności listy rezerwy oraz wszystkich decyzji wyda
nych na jej podstawie. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 11 maja 
2010 r. potwierdzającej, po ponownym rozpatrzeniu, 
decyzję EPSO z dnia 9 marca 2010 r. o niewpisaniu skarżą
cego na listę rezerwy w ramach konkursu wewnętrznego 
„COM/INT/OLAF/09/AD10 — Administratorzy ze specjali
zacją w obszarze zwalczania nadużyć finansowych”; 

— Stwierdzenie nieważności listy rezerwy konkursu wewnętrz
nego „COM/INT/OLAF/09/AD10 — Administratorzy ze 
specjalizacją w obszarze zwalczania nadużyć finansowych” 
w zakresie, w jakim nie obejmuje ona nazwiska skarżącego 
oraz wszystkich innych decyzji wydanych na jej podstawie; 

— zażądanie, w ramach środków organizacji postępowania 
(por. art. 55 regulaminu postępowania przed Sądem), przed
stawienia przez pozwaną kryteriów używanych przez 
komisję konkursową w trakcie egzaminu ustnego, pytań 
zadanych skarżącemu przez komisję konkursową w trakcie 
jego egzaminu ustnego oraz kopii dokumentu roboczego 
komisji konkursowej dotyczącego tego egzaminu ustnego 
wraz z kryteriami użytymi przy poprawianiu odpowiedzi; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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