
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 15 stycznia 2013 r. — BO przeciwko Komisji 

(Sprawa F-27/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Zabezpieczenie społeczne — Pokrycie 
kosztów transportu związanych z opieką medyczną — Koszty 

transportu ze względów językowych) 

(2013/C 79/54) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: BO (Amman, Jordania) (przedstawiciele: adwo
kaci L. Levi, M. Vandenbussche i C. Bernard-Glanz) 

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

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Stwierdzenie nieważności decyzji strony 
pozwanej odmawiających aprobaty świadczeń medycznych, o 
które ubiegał się skarżący w imieniu swojego syna, małżonki 
i swoim własnym. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 
czerwca 2010 r. odmawiających pokrycia kosztów transportu i 
opiekunów towarzyszących synowi BO. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona 
kosztami poniesionymi przez BO. 

( 1 ) Dz.U. C 186 z 25.6.2011, s. 33. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 5 lutego 2013 r. — Presset przeciwko Komisji 

(Sprawa F-25/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dieta dzienna — 
Warunki przyznania) 

(2013/C 79/55) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Paul-Henri Presset (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciel: adwokat P. Pradal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
G. Gattinara, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o 
odmowie przyznania skarżącemu diet dziennych. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Paul-Henri Presset pokrywa własne koszty i zostaje obciążony 
kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 138 z 12.05.12, s.36. 

Skarga wniesiona w dniu 3 stycznia 2013 r. — ZZ 
przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-1/13) 

(2013/C 79/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat J.-J. Ghosez) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu w sprawie nieprze
dłużenia umowy o pracę skarżącej na czas nieokreślony i zasą
dzenie od Europolu kwoty wynoszącej różnicę między kwotą 
wynagrodzenia, które mogłaby w dalszym ciągu otrzymywać w 
Europolu a kwotą wszelkich innych świadczeń, które faktycznie 
pobierała. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 29 
lutego 2012 r., w drodze której pozwana poinformowała 
skarżącą, że nie przedłuży z nią umowy o pracę na czas 
określony, wygasającej w dniu 31 maja 2012 r.;
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— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącej kwoty 
wynoszącej różnicę między kwotą wynagrodzenia, które 
byłoby jej należne, gdyby pozostała zatrudniona w jej służ
bach, a kwotą wynagrodzenia, honorariów, zasiłku dla 
bezrobotnych lub jakiegokolwiek innego świadczenia 

zastępczego, które rzeczywiście uzyskiwała od dnia 1 
czerwca 2012 r. zamiast wynagrodzenia pobieranego w 
charakterze członka personelu tymczasowego; 

— obciążenie Europolu kosztami postępowania.
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