
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i 
J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieprzyznaniu skarżącej dodatku na zagospodarowanie 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) D. Chaouch pokrywa wszystkie koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 129 z 6.6.2009, s. 21 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 11 maja 2011 r. — J przeciwko Komisji 

(Sprawa F-53/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne 
— Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych — 
Artykuł 73 regulaminu pracowniczego — Odmowa uznania 
zawodowego charakteru choroby — Obowiązek przeprowa

dzenia postępowania w rozsądnym terminie) 

(2011/C 252/106) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: J (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Martin i 
J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek strony 
skarżącej o uznanie choroby, na którą cierpi, za chorobę zawo
dową, a także decyzji o obciążeniu jej opłatami i kosztami 
wyznaczonego przez nią lekarza oraz połową opłat i kosztów 
dodatkowych trzeciego lekarza komisji lekarskiej. 

Sentencja wyroku 

1) Komisja Europejska zostaje obciążona zapłatą na rzecz skarżącego 
kwoty jednego euro tytułem odszkodowania. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz jedną czwartą 
kosztów poniesionych przez skarżącego. 

4) Skarżący pokrywa trzy czwarte własnych kosztów. 

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

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 15 lutego 2011 r. Barbin przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-68/09) ( 1 ) 

(Służba Publiczna — Urzędnicy — Postępowanie w sprawie 
awansu za 2006 r. — Wykonanie wyroku Sądu — Porów
nanie osiągnięć — Zasada równego traktowania — Urlop 

wychowawczy w połowie wymiaru czasu pracy) 

(2011/C 252/107) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Florence Barbin (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i 
É. Marchal) 

Strona pozwana: Parlament Europejski.(przedstawiciele: począt
kowo A. Lukošiūtė i C. Burgos, pełnomocnicy, następnie J. F. 
de Wachter, R. Ignătescu i K. Zejdová, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego o 
nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AD12 w 
postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) F. Barbin pokrywa całość kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 220 z 12.9.2009, s. 43 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 13 kwietnia 2011 r. — Sukup przeciwko Komisji 

(Sprawa F-73/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wynagrodzenie i dodatki — Dodatek na 
dziecko pozostające na utrzymaniu — Dodatek szkolny — 

Przyznanie ze skutkiem wstecznym) 

(2011/C 252/108) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Viktor Sukup (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: 
adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
D. Martin, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji biura Komisji Euro
pejskiej „administrowanie i rozliczanie należności indywidual
nych” o nieprzyznaniu skarżącemu dodatku na dziecko pozos
tające na utrzymaniu ani dodatku szkolnego.
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Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Viktor Sukup zostaje obciążony całością kosztów postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 267 z 7.11.2009, s. 84. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 26 maja 2011 r. — Kalmár przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-83/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel Europolu — Rozwiązanie 
stosunku pracy — Żądanie stwierdzenia nieważności — 
Zapłata wynagrodzenia — Skutki wyroku stwierdzającego 

nieważność) 

(2011/C 252/109) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Andreas Kalmár (Haga, Niderlandy) (przedstawi
ciel: adwokat D.C. Coppens) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (przedstawiciele: D. 
Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, wspierani przez adwo
kata B. Wägenbaura) 

Przedmiot sprawy 

Z jednej strony, stwierdzenie nieważności decyzji Europolu z 
dni 4 i 24 lutego 2009 r. o zwolnieniu skarżącego i zawie
szeniu go w wykonywaniu funkcji w trakcie okresu wypowie
dzenia. Z drugiej strony, żądanie zadośćuczynienia za krzywdę 
poniesioną przez skarżącego. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 4 lutego 2009 r., którą 
dyrektor Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) rozwiązał umowę 
na czas określony z A. Kalmárem, decyzji z dnia 24 lutego 2009 
r., którą dyrektor Europolu zwolnił A. Kalmára z obowiązku pracy 
w okresie wypowiedzenia a także decyzji z dnia 18 lipca 2009 r. 
oddalającej zażalenie wniesione przez A. Kalmára. 

2) Zasądza się zapłatę przez Europol na rzecz skarżącego kwoty 
5 000 EUR tytułem zadośćuczynienia. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Europol pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez A. 
Kalmára. 

( 1 ) Dz.U. C 24 z 30.1.2010, s. 80. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 13 kwietnia 2011 r. — Scheefer przeciwko 

Parlamentowi 

(Sprawa F-105/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Przedłużenie umowy zawartej na czas określony — Zmiana 
kwalifikacji umowy zawartej na czas określony na umowę 
zawartą na czas nieokreślony — Artykuł 8 akapit pierwszy 

WZIP) 

(2011/C 252/110) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Séverine Scheefer (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciele: adwokaci R. Adam i P. Ketter) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: począt
kowo R. Ignătescu i L. Chrétien, następnie R. Ignătescu i S. 
Alves, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej 
odmawiających zmiany kwalifikacji umowy o zatrudnieniu 
skarżącej w charakterze członka personelu tymczasowego na 
zatrudnienie na czas nieokreślony zgodnie z art. 8 ust. 1 
WZIP, a także naprawienia szkody poniesionej przez skarżącą. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji zawartej w piśmie z dnia 12 
lutego 2009 r., którym sekretarz generalny Parlamentu Europej
skiego powiadomił Séverine Scheefer po pierwsze, że nie można 
było znaleźć żadnego dopuszczalnego prawnie rozwiązania, które 
pozwoliłoby jej na kontynuowanie działalności w gabinecie lekar
skim w Luksemburgu (Luksemburg), a po drugie, że umowa o 
zatrudnieniu jej w charakterze członka personelu tymczasowego 
dobiegnie końca z dniem 31 marca 2009 r. 

2) Parlament Europejski zostaje obciążony wypłatą na rzecz Séverine 
Scheefer różnicy pomiędzy z jednej strony kwotą wynagrodzenia, 
które byłoby jej należne, gdyby pozostała na swoim stanowisku, a 
z drugiej strony kwotą wynagrodzenia, honorariów, zasiłku dla 
bezrobotnych lub jakiegokolwiek innego ekwiwalentnego zasiłku, 
które rzeczywiście uzyskiwała od dnia 1 kwietnia 2009 r. zamiast 
wynagrodzenia uzyskiwanego w charakterze członka personelu 
tymczasowego. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona. 

4) Parlament Europejski pokrywa własne koszty oraz koszty ponie
sione przez Séverine Scheefer. 

( 1 ) Dz.U. C 37 z 13.2.2010, s. 52.
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