
Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w sprawie pokrycia 
100 % kosztów leczenia skarżącego. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga L. Marcuccia zostaje w części odrzucona jako oczywiście 
niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście bezzasadna. 

2) L. Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania. 

3) Zasądza się od L. Marcuccia zwrot na rzecz Sądu kwoty 
1 500 EUR. 

( 1 ) JO C 63 z 13.03.2010, s. 53. 

Skarga wniesiona w dniu 30 sierpnia 2010 r. — Cantisani 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-71/10) 

(2010/C 317/87) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Nicola Cantisani (Bruksela, Belgia) (przedstawi
ciel: adwokat S. de Lannoy) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej oddalającej 
złożony przez stronę skarżącą wniosek o wsparcie w związku 
z mobbingiem oraz żądanie naprawienia szkody i zadośćuczy
nienia za krzywdę 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora dyrekcji gene
ralnej Komisji ds. personelu i administracji z dnia 9 
października 2009 r. (ADMIN.B2/JJ/jm 0(09)), w drodze 
której administracja oddaliła wniosek o wsparcie wniesiony 
przez skarżącą do Komisji w dniu 29 stycznia 2009 r. 

— zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu 
szkody i krzywdy doznanych wskutek mobbingu. 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 2 września 2010 r. — da Silva 
Tenreiro przeciwko Komisji 

(Sprawa F-72/10) 

(2010/C 317/88) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraainem, Belgia) 
(przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. 
Marchal) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej 
kandydaturę skarżącego na stanowisko dyrektora dyrekcji E 
„Wymiar sprawiedliwości” w dyrekcji generalnej „Wymiar spra
wiedliwości, wolność i bezpieczeństwo”, jak również decyzji o 
powołaniu nowego dyrektora. Po drugie, stwierdzenie nieważ
ności decyzji o zakończeniu postępowania w sprawie obsa
dzenia stanowiska dyrektora dyrekcji F „Bezpieczeństwo” w 
dyrekcji generalnej „Wymiar sprawiedliwości, wolność i bezpie
czeństwo”, jak również decyzji o powołaniu nowego dyrektora. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej kandydaturę 
skarżącego na stanowisko dyrektora dyrekcji E „Wymiar 
sprawiedliwości” w dyrekcji generalnej „Wymiar sprawiedli
wości, wolność i bezpieczeństwo”, jak również decyzji o 
powołaniu nowego dyrektora; 

— stwierdzenie nieważności decyzji o zakończeniu postępo
wania w sprawie obsadzenia stanowiska dyrektora dyrekcji 
F „Bezpieczeństwo” w dyrekcji generalnej „Wymiar sprawied
liwości, wolność i bezpieczeństwo”, jak również decyzji o 
powołaniu nowego dyrektora; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — Dubus 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-86/10) 

(2010/C 317/89) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Charles Dubus (Tervuren, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o nieumiesz
czeniu skarżącego na liście urzędników, którzy otrzymali awans 
z grupy zaszeregowania AST3 do grupy zaszeregowania AST4 
w ramach postępowania w sprawie awansów za 2009 r.

PL 20.11.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 317/49



Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o nieumiesz
czeniu skarżącego na liście urzędników, którzy otrzymali 
awans z grupy zaszeregowania AST3 do grupy zaszerego
wania AST4 w ramach postępowania w sprawie awansów 
za 2009 r.; 

— w efekcie tego stwierdzenia nieważności przeprowadzenie 
nowej analizy porównawczej wyników w pracy skarżącego 
i innych kandydatów w ramach postępowania w sprawie 
awansów za 2009 r. i przyznanie skarżącemu awansu do 
grupy AST4 ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 
2009 r. wraz z odsetkami za zaległe wynagrodzenie w 
wysokości ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla 
podstawowych operacji refinansowania naliczanymi od 
dnia 1 stycznia 2009 r. powiększonymi o dwa punkty 
procentowe; 

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo
wania. 

Skarga wniesiona w dniu 27 września 2010 r. — Van 
Asbroeck przeciwko Komisji 

(Sprawa F-88/10) 

(2010/C 317/90) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Marc Van Asbroeck (Dilbeek, Belgia) (przedsta
wiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej oddalającej 
wniosek skarżącego o częściowe uchylenie stosowania decyzji 
Komisji z dnia 22 października 2008 r. dotyczącej wprowa
dzenia rekompensaty na rzecz urzędników, którzy zmienili 
kategorię przed dniem 1 maja 2004 r., o zmianę jego zaklasy
fikowania ze skutkiem wstecznym od dnia 1 maja 2004 r. do 
grupy zaszeregowania D*4/8 oraz o odtworzenie ścieżki jego 
kariery z uwzględnieniem awansów, corocznych waloryzacji i 
przeniesień na wyższy stopień dotyczących go od tego czasu. 

Żądania strony skarżącej 

— wezwanie strony pozwanej do wyraźnego zajęcia stanowiska 
w odniesieniu do tabeli, którą skarżący sporządził w celu 
porównania wzrostu wysokości jego rzeczywistego wyna
grodzenia ze wzrostem wysokości wynagrodzenia, które 
powinien był otrzymywać, gdyby nie zmienił kategorii 
przed 1 maja 2004 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej 
wniosek o częściowe uchylenie stosowania art. 1 ust. 3 
decyzji Komisji z dnia 22 października 2008 r. dotyczącej 
wprowadzenia rekompensaty na rzecz urzędników, którzy 
zmienili kategorię przed dniem 1 maja 2004 r., o zmianę 
jego zaklasyfikowania ze skutkiem wstecznym od dnia 1 
maja 2004 r. do grupy zaszeregowania D*4/8 oraz o 

odtworzenie ścieżki jego kariery z uwzględnieniem 
awansów, corocznych waloryzacji i przeniesień na wyższy 
stopień dotyczących go od tego czasu, a także w razie 
potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zaża
lenie; 

— zasądzenie od pozwanej kwoty ustalonej tymczasowo na 
13 218,24 EUR tytułem odszkodowania za szkodę 
pieniężną wraz z ustalonymi w przepisach odsetkami za 
zwłokę naliczanymi od dnia wydania wyroku; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z 
dnia 16 września 2010 r. — Block i in. i Knaul i 

in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-8/05 i F-10/05) ( 1 ) 

(2010/C 317/91) 

Język postępowania: francuski 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 115 z 14.5.2005, s. 33 i 36. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z 
dnia 16 września 2010 r. — Avendano i in. przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-45/06) ( 1 ) 

(2010/C 317/92) 

Język postępowania: francuski 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 143 z 17.6.2006, s. 39. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z 
dnia 16 września 2010 r. — Baele i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-70/06) ( 1 ) 

(2010/C 317/93) 

Język postępowania: francuski 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 190 z 12.8.2006, s. 36.

PL C 317/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.11.2010


