
2) Peter Schönberger pokrywa własne koszty postępowania i zostaje 
obciążony kosztami poniesionymi przez Trybunał Obrachunkowy 
Unii Europejskiej. 

( 1 ) Dz.U. C 138 z 12.5.2012, s. 33. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 5 listopada 2013 r. — De Nicola przeciwko EBI 

(Sprawa F-63/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wykonanie wyroku — Koszty — Zwrot 
kosztów — Zwrot kwoty wypłaconej tytułem kosztów 
podlegających zwrotowi w związku z wyrokiem uchylającym 
częściowo wyrok, na mocy którego strona skarżąca została 

obciążona kosztami) 

(2013/C 377/47) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Carlo de Nicola (Strassen, Luksemburg) (przed
stawiciel: L. Isola, avocat) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny (przedstawiciel: G. 
Nuvoli i F. Martin, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, avocat) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności pism, w których w następstwie 
wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawie T-37/10 P De Nicola 
przeciwko EBI częściowo uchylającego wyrok Sądu do spraw 
Służby Publicznej w sprawie F-55/08 De Nicola przeciwko EBI 
strona pozwana odmawia zwrotu kwoty 6 000 EUR, którą 
strona skarżąca zapłaciła stronie pozwanej tytułem kosztów 
podlegających zwrotowi na podstawie wyroku Sądu do spraw 
Służby Publicznej w sprawie F-55/08 DEP. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Banku Inwestycyj
nego z dni 4 i 25 maja 2012 r. 

2) Europejski Bank Inwestycyjny wypłaci C. De Nicoli kwotę 
6 000 EUR, powiększoną o zaległe odsetki od dnia 29 kwietnia 
2012 r. Wysokość odsetek zostanie obliczona w oparciu o usta
loną przez Europejski Bank Centralny stopę dla głównych operacji 
refinansowania, obowiązująca w odnośnym okresie, powiększoną o 
dwa punkty. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Europejski Bank Inwestycyjny pokrywa własne koszty postępowania 
i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez C. De Nicolę. 

( 1 ) Dz.U. C 311 z 13.10.2012, s 16. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 5 listopada 2013 r. — Doyle przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-103/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel Europolu — Nieprzedłużenie 
umowy — Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony 
— Stwierdzenie nieważności przez Sąd — Wykonanie wyroku 

Sądu) 

(2013/C 377/48) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Niderlandy) 
(przedstawiciele: W. J. Dammingh i N. D. Dane, avocats) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (przedstawiciele: D. 
Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, B. Wägenbaur, avocat) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu, wydanej w celu 
wykonania wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
29 czerwca 2010 r. w sprawie F-37/09 Doyle przeciwko Euro
polowi, na mocy której Europol przyznał skarżącej kwotę 
ryczałtową tytułem naprawienia szkody poniesionej w związku 
z decyzją, której nieważność stwierdzono we wspomnianym 
wyroku. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji z dnia 28 listopada 2011 r., na 
mocy której Europejski Urząd Policji przyznał M. Doyle kwotę 
3 000 EUR celem wykonania wyroku Sądu z dnia 29 czerwca 
2010 r. w sprawie F-37/09 Doyle przeciwko Europolowi. 

2) Europejski Urząd Policji pokrywa własne koszty i zostaje obciążony 
kosztami poniesionymi przez M. Doyle. 

( 1 ) Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 70. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 5 listopada 2013 r. — Hanschmann przeciwko 

Europolowi 

(Sprawa F-104/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel Europolu — Nieprzedłużenie 
umowy — Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony 
— Stwierdzenie nieważności przez Sąd — Wykonanie wyroku 

Sądu) 

(2013/C 377/49) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Ingo Hanschmann (Lipsk, Niemcy) (przedstawi
ciele: adwokaci W.J. Dammingh i N.D. Dane)
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Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (przedstawiciele: D. 
Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, adwokat B. Wägen
baur) 

Przedmiot sprawy 

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

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Urzędu Policji z 
dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyznania I. Hanschman
nowi kwoty 13 000 EUR w celu wykonania wyroku Sądu z dnia 
29 czerwca 2010 r. w sprawie F-27/09 Hanschmann przeciwko 
Europolowi. 

2) Europejski Urząd Policji pokrywa własne koszty i zostaje obciążony 
kosztami poniesionymi przez I. Hanschmanna. 

( 1 ) Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 70. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 5 listopada 2013 r. — Knöll przeciwko Europolowi 

(Sprawa F-105/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel Europolu — Nieprzedłużenie 
umowy — Odmowa zawarcia umowy na czas nieokreślony 
— Stwierdzenie nieważności przez Sąd — Wykonanie wyroku 

Sądu) 

(2013/C 377/50) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Niemcy) 
(przedstawiciele: adwokaci W. J. Dammingh i N. D. Dane) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (przedstawiciele: D. 
Neumann i D. El Khoury, pełnomocnicy, adwokat B. Wägen
baur) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia 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 
Europolowi, w której Europol przyznał stronie skarżącej ryczał
tową kwotę, mającą wynagrodzić szkodę wyrządzoną jej 
decyzją, której nieważność stwierdzono we wspomnianym 
wyroku 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Urzędu Policji z 
dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przyznania B. Knöll 
kwoty 20 000 EUR w celu wykonania wyroku Sądu z dnia 29 
czerwca 2010 r. w sprawie F-44/09 Knöll przeciwko Europolowi. 

2) Europejski Urząd Policji pokrywa własne koszty i zostaje obciążony 
kosztami poniesionymi przez B. Knöll. 

( 1 ) Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 70. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 7 listopada 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-132/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postę
powania — Pismo wszczynające postępowanie złożone za 
pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi — 
Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu na 
oryginale pisma przesłanego pocztą — Wniesienie skargi z 
przekroczeniem terminu — Oczywista niedopuszczalność — 

Brak) 

(2013/C 377/51) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berar
dis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, 
avocat) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji Komisji 
o oddaleniu wniosku skarżącego, po pierwsze, o poinformo
wanie go na piśmie o liczbie przysługujących mu w chwili 
złożenia wniosku dni urlopu, do których prawo nabył przed 
2005 r. i w okresie od 2005 r. do 2010 r. oraz liczbie dni 
urlopu, do których miałby prawo do końca 2010 r.; po drugie, 
o wykorzystanie tych wszystkich dni urlopu i po trzecie, o 
wskazanie ewentualnych przyczyn oddalenia żądań wniosku. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony 
kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 23.

PL C 377/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.12.2013


	Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. — De Nicola przeciwko EBI  (Sprawa F-63/12)
	Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. — Doyle przeciwko Europolowi  (Sprawa F-103/12)
	Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. — Hanschmann przeciwko Europolowi  (Sprawa F-104/12)
	Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 5 listopada 2013 r. — Knöll przeciwko Europolowi  (Sprawa F-105/12)
	Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2013 r. — Marcuccio przeciwko Komisji  (Sprawa F-132/11)

