
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 listopada 2005
r. — Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa T-236/02) (1)

(Urzędnicy — Przeniesienie w interesie służby — Skarga o
uchylenie — Uzasadnienie — Obowiązek staranności —
Prawo do obrony — Nadużycie władzy — Artykuł 25 i art.
26 regulaminu pracowniczego — Oczywisty błąd w ocenie —

Skarga o odszkodowanie)

(2006/C 22/21)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) [Przedsta-
wiciel(-e): L. Garofalo, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedsta-
wiciel(-e): E. de March i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy,
wspierani przez A. dal Ferro, avocat]

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji Komisji z dnia 18 marca 2002 r.,
na podstawie której skarżący został przeniesiony z dyrekcji
generalnej „Rozwój”, przedstawicielstwa Komisji w Luandzie
(Angola), do tej samej dyrekcji generalnej w Brukseli oraz o
uchylenie wszystkich aktów poprzedzających, związanych lub
następujących po tej decyzji, w szczególności aktów dotyczą-
cych ewentualnego zatrudnienia innego urzędnika na to stano-
wisko, jak również pism Komisji z dnia 13 i 14 listopada 2001
r. oraz jednej lub kilku opinii komitetu dyrekcji służby
zewnętrznej oraz wniosek o przyznanie świadczeń związanych
ze służbą w Angoli, jak również wniosek o naprawienie ponie-
sionej szkody

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty, w tym koszty związane z
postępowaniem o zarządzenie środków tymczasowych przed Sądem
Pierwszej Instancji.

(1) Dz.U. C 233 z 28.9.2002

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 listopada 2005
r. — Vanhellemont przeciwko Komisji

(Sprawa T-396/03) (1)

(Urzędnicy — Komitet Pracowniczy — Wybory sekcji miejs-
cowej Komitetu Pracowniczego Komisji w Brukseli —
Liczenie głosów — Skarga o uchylenie — Skarga o odszkodo-

wanie)

(2006/C 22/22)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Joseph Vanhellemont (Merchtem, Belgia) [Przed-
stawiciele: L. Vogel, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: J. Currall i H. Kraemer, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, wniosek o uchylenie decyzji Komisji z dnia 26
sierpnia 2003 r. oddalającej zażalenie skarżącego dotyczącego
organizacji nowego liczenia głosów w wyborach sekcji miejs-
cowej Komitetu Pracowniczego Komisji w Brukseli z grudnia
2002 r., jak również, w koniecznym zakresie, wniosek o uchy-
lenie decyzji, na które zostało złożone zażalenie oraz, po
drugie, wniosek o odszkodowanie.

Sentencja wyroku

1) Decyzja Komisji o zaniechaniu interwencji w następstwie sprze-
ciwów skarżącego z dnia 23 grudnia 2003 r. mających na celu
organizację nowego liczenia głosów w ramach wyborów sekcji
miejscowej Komitetu Pracowniczego Komisji w Brukseli z grudnia
2002 r. zostaje uchylona.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 47 z 21.2.2004 r.
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