
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 13 września 2012 r. — Markland przeciwko 

Europolowi 

(Sprawa F-34/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel Europolu — Umowa członka 
personelu tymczasowego — Stosowanie WZIP — Grupa 

zaszeregowania — Skarga oczywiście bezzasadna) 

(2012/C 379/55) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Saskia Jane Markland (Haga, Niderlandy) (przed
stawiciel: adwokat N. D. Dane) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) (przedstawi
ciele: D. Neumann, D. El Khoury i J. Arnould, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji o zaszeregowaniu skarżącej do 
grupy AST 5. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna. 

2) Saskia Jane Markland pokrywa własne koszty oraz koszty ponie
sione przez Europejski Urząd Policji. 

( 1 ) Dz.U. C 204 z 9.7.2011, s. 30. 

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-108/12) 

(2012/C 379/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia 
uprawnień emerytalnych skarżącego do systemu emerytalnego 
Unii, która to decyzja została wydana na podstawie nowych 
ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i 12 załącznika 
VIII do regulaminu pracowniczego urzędników 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 grudnia 2011 r. 
dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżą
cego, na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego, do systemu emerytalnego Unii 
Europejskiej; 

— w zakresie, w jakim to konieczne, stwierdzenie nieważności 
decyzji o oddaleniu zażalenia z dnia 20 czerwca 2012 r. na 
decyzję z dnia 9 grudnia 2011 r. 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 1 października 2012 r. — ZZ 
przeciwko EMA 

(Sprawa F-110/12) 

(2012/C 379/57) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.-N. 
Louis i D. Abreu Caldas) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków 

Przedmiot i opis sporu 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaleniu wniosku 
skarżącego o zmianę kwalifikacji umowy zawartej z nim jako z 
członkiem personelu pomocniczego w umowę zawartą z człon
kiem personelu tymczasowego 

Żądania strony skarżącej 

— żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu upoważ
nionego do zawierania umów z dnia 21 listopada 2011 r. 
o oddaleniu wniosku skarżącego o zmianę kwalifikacji 
umowy zawartej z nim jako z członkiem personelu 
pomocniczego w umowę zawartą z członkiem personelu 
tymczasowego 

— obciążenie EMA kosztami postępowania.
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