
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2012 r. — ZZ 
przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-103/12) 

(2013/C 26/141) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci W. J. Dammingh i 
N. D. Dane) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu, wydanej w celu 
wykonania wyroku Sądu ds. Służby Publicznej z dnia 29 
czerwca 2010 r. w sprawie F-37/09 Doyle przeciwko Europo
lowi, na mocy której Europol przyznał skarżącej kwotę ryczał
tową tytułem odszkodowania za szkodę, którą skarżąca 
poniosła w związku z decyzją, której nieważność stwierdzono 
we wspomnianym wyroku. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 listopada 
2011 r., na mocy której pozwana przyznała skarżącej 
kwotę 3 000 EUR tytułem odszkodowania za poniesioną 
przez skarżącą szkodę i w celu pełnego wykonania wcześ
niejszego wyroku Sądu ds. Służby Publicznej, a także decyzji 
z dnia 29 czerwca 2012 r., na mocy której odwołanie 
skarżącej od decyzji z dnia 28 listopada 2011 r. zostało 
oddalone; 

— obciążenie Europolu kosztami postępowania, w tym kosz
tami wynagrodzenia pełnomocnika skarżącej. 

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2012 r. — ZZ 
przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-104/12) 

(2013/C 26/142) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci W. J. Dammingh i 
N. D. Dane) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu wydanej celem 
wykonania wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
29 czerwca 2010 r. w sprawie F-27/09 Hanschmann przeciwko 
Europolowi, w której Europol przyznał stronie skarżącej ryczał
tową kwotę, mającą wynagrodzić szkodę wyrządzoną jej 
decyzją, której nieważność stwierdzono we wspomnianym 
wyroku. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 listopada 
2011 r., w której strona pozwana przyznaje skarżącemu 
kwotę 13 000 EUR tytułem odszkodowania za poniesioną 
przez niego szkodę oraz wykonania w całości uprzedniego 
wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej, oraz decyzji z 
dnia 29 czerwca 2012 r., w drodze której oddalone zostało 
zażalenie skarżącego na decyzję z dnia 28 listopada 2011 r.; 

— Obciążenie Europolu kosztami postępowania, w tym wyna
grodzenia przedstawiciela. 

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2012 r. — ZZ 
przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-105/12) 

(2013/C 26/143) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci W. J. Dammingh i 
N. D. Dane) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu wydanej celem 
wykonania wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
29 czerwca 2010 r. w sprawie F-44/09 Knöll przeciwko Euro
polowi, w której Europol przyznał stronie skarżącej ryczałtową 
kwotę, mającą wynagrodzić szkodę wyrządzoną jej decyzją, 
której nieważność stwierdzono we wspomnianym wyroku. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 listopada 2011 
r., w której strona pozwana przyznaje skarżącej kwotę 
20 000 EUR tytułem odszkodowania za poniesioną przez 
nią szkodę oraz wykonania w całości uprzedniego wyroku 
Sądu do spraw Służby Publicznej, oraz decyzji z dnia 29 
czerwca 2012 r., w drodze której oddalone zostało zaża
lenie skarżącej na decyzję z dnia 28 listopada 2011 r.;
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— Obciążenie Europolu kosztami postępowania, w tym wyna
grodzenia przedstawiciela. 

Skarga wniesiona w dniu 9 października 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-113/12) 

(2013/C 26/144) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o niewpisaniu skarżącego na 
listę rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/204/10. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 20 stycznia 2012 r. 
o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwy kadrowej 
konkursu EPSO/AD/204/10; 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 6 lipca 2012 r. 
oddalającej zażalenie skarżącego; 

— obciążenie pozwanej całością kosztów postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 10 października 2012 — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-114/12) 

(2013/C 26/145) 

Język postępowania: polski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: P. K. Rosiak, radca prawny) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie 
przyznania skarżącej dodatku zagranicznego. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji Komisji z dnia 
11 lipca 2012 r. w sprawie przyznania skarżącej dodatku 
zagranicznego we Włoszech, oraz 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 15 października 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa F-115/12) 

(2013/C 26/146) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji oddalającej 
żądanie naprawienia szkody, którą skarżący twierdzi, iż poniósł 
z powodu wysłania przez Komisję pisma dotyczącego zwrotu 
kwoty 4 875 EUR związanej z kosztami, którymi Sąd Pierwszej 
Instancji obciążył skarżącego w sprawie T-241/03. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej żądanie z dnia 
19 lipca 2011 r., niezależnie od jej formy; 

— stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie z 
dnia 19 lutego 2012 r. na decyzję oddalającą żądanie z 
dnia 19 lipca 2011 r.; 

— quatenus oportet, stwierdzenie nieważności noty z dnia 12 
czerwca 2012 r., zredagowanej w języku francuskim, opat
rzonej w prawym górnym rogu pierwszej z pięciu stron 
odnośnikiem „Ref. Ares (2012) 704847 — 13/06/2012”; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 5 500 
EUR, podwyższonej o odsetki naliczone od tej kwoty 
według stawki 10 % rocznie, z coroczną kapitalizacją, 
począwszy od dnia 20 lipca 2011 r. do dnia efektywnej 
zapłaty tej ostatniej kwoty; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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