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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji zamykającej 
postępowanie wszczęte na podstawie art. 73 regulaminu 
pracowniczego w następstwie wypadku, jakiemu uległ skarżący 
w dniu 13 sierpnia 2001 r. i stwierdzającej 6 % stopień jego 
trwałej częściowej niezdolności do pracy oraz zasądzenie od 
strony pozwanej na rzecz skarżącego określonej kwoty tytułem 
odszkodowania. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 28 października 2009 r. 
zamykającej postępowanie wszczęte na podstawie art. 73 regula
minu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej w następstwie 
wypadku, jakiemu uległ BL w dniu 13 sierpnia 2001 r. 

2) Komisja Europejska wypłaci BL kwotę 2 500 EUR. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty postępowania oraz 
koszty poniesione przez BL. 

( 1 ) Dz.U. C 260 z 25.9.2010, s. 29. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 
czerwca 2012 r. — Mocová przeciwko Komisji 

(Sprawa F-41/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel tymczasowy — Nieprzedłużenie 
umowy zawartej na czas określony — Uprawnienia dyskrecjo
nalne — Artykuł 8 WZiP — Artykuł 4 decyzji dyrektora 
generalnego OLAF-u z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie 
nowej polityki w zakresie naboru i zatrudniania personelu 
tymczasowego OLAF-u — Maksymalny czas trwania umów 

o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego) 

(2012/C 227/59) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Dana Mocová (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: 
adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. 
Marchal) 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji dyrektora 
generalnego OLAF-u w sprawie wniosku strony skarżącej o 
przedłużenie jej umowy o pracę w charakterze członka 
personelu tymczasowego w rozumieniu art. 2 lit. a) WZiP. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 282 z 24.9.2011, s. 51. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 13 czerwca 2012 r. — Macchia przeciwko Komisji 

(Sprawa F-63/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel tymczasowy — Nieprzedłużenie 
umowy zawartej na czas określony — Uznanie administra
cyjne — Obowiązek staranności — Artykuł 8 WZIP — 
Artykuł 4 decyzji dyrektora generalnego OLAF-u z dnia 30 
czerwca 2005 r. w sprawie nowej polityki w zakresie naboru i 
zatrudniania personelu tymczasowego OLAF-u — Maksy
malny czas trwania umów o pracę w charakterze członka 

personelu tymczasowego) 

(2012/C 227/60) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Macchia (Woluwé-Saint-Lambert, Belgia) 
(przedstawiciele: adwokaci S. Rogrigues, A. Blot i C. Bernard- 
Glanz) 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji w 
sprawie niezawarcia ze skarżącym kolejnej umowy o pracę w 
charakterze członka personelu tymczasowego. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji pełniącego obowiązki dyrektora 
generalnego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) z dnia 12 sierpnia 2010 r. oddalającej wniosek L. 
Marchii o zawarcie z nim kolejnej umowy o pracę w charakterze 
członka personelu tymczasowego. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

( 1 ) Dz.U. C 226 z 30.7.2011, s. 32.
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