
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 11 grudnia 2012 r. — Ntouvas przeciwko ECDC 

(Sprawa F-107/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel kontraktowy — Postępowanie 
w sprawie oceny za 2010 r. — Żądnie stwierdzenia nieważ

ności sprawozdania z oceny) 

(2013/C 46/60) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Szwecja) (przed
stawiciel: adwokat E. Mylonas) 

Strona pozwana: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i 
Kontroli Chorób (ECDC) (przedstawiciele: R. Trott, pełnomoc
nik, adwokat D. Waelbroeck) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności spra
wozdania z oceny strony skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 
do dnia 31 grudnia 2010 r. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Ioannis Ntouvas pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony 
kosztami poniesionymi przez Europejskie Centrum ds. Zapobie
gania i Kontroli Chorób. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s. 69. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
23 października 2012 r. — Possanzini przeciwko Frontex 

(Sprawa F-61/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Procedura dotycząca przedłużania umowy o pracę w charak
terze członka personelu tymczasowego — Przekazanie 
członkowi personelu tymczasowego negatywnej opinii 
oceniającego w kwestii przedłużenia — Akt niekorzystny — 
Brak — Żądanie stwierdzenia nieważności niekorzystnych 
uwag w przedmiocie wyników pracy zawartych w 
rocznych sprawozdaniach z oceny — Skarga oczywiście 

niedopuszczalna) 

(2013/C 46/61) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Daniele Possanzini (Warszawa, Polska) (przed
stawiciel: adwokat S. Pappas) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich 
Unii Europejskiej (Frontex) (przedstawiciele: S. Vuorensola i H. 
Caniard, pełnomocnicy, adwokaci D. Waelbroeck i A. Duron) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
w sprawie cofnięcia decyzji o przedłużeniu umowy o pracę w 
charakterze członka personelu tymczasowego ze skarżącym 
oraz stwierdzenia nieważności niektórych części sprawozdań z 
oceny za okres od sierpnia 2006 r. do grudnia 2009 r. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) D. Possanzini pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na 
Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej. 

( 1 ) Dz.U. C 226 z 30.7.2011, s. 32. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 23 listopada 2012 r. — Vacarescu przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-122/11) 

(Służba publiczna — Przekroczenie terminu — Oczywista 
niedopuszczalność) 

(2013/C 46/62) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Dragos-Lucian Vacarescu (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciel: adwokat R.-C. Radu) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
Komisji o nieprzyznaniu skarżącemu diety dziennej, co do 
której skarżący uważa, że jest do niej uprawniony na podstawie 
art. 10 ust. 2 akapit drugi załącznika VII do regulaminu 
pracowniczego 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) D.-L. Vacarescu ponosi własne koszty.
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