
3) Rada Unii Europejskiej, występująca w charakterze interwenienta, 
pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 7.1.2012, s. 27 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 21 marca 2013 r. — Dalmasso przeciwko Komisji 

(Sprawa F-112/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Coroczne dostoso
wanie wynagrodzeń i emerytur urzędników i innych pracow
ników — Artykuły 64, 65 i 65 a regulaminu pracowniczego 
— Załącznik XI do regulaminu pracowniczego — Rozporzą
dzenie (UE) nr 1239/2010 — Współczynniki korygujące — 

Urzędnicy zatrudnieni w Isprze) 

(2013/C 147/60) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Raffaele Dalmasso (Monvalle, Włochy), (przed
stawiciel: adwokat C. Mourato) 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności rozliczenia wynagrodzenia 
skarżącego za luty 2011 r. oraz rozliczeń za kolejne miesiące 
z zastosowaniem nowego współczynnika korygującego dla 
miasta Varese zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 
1239/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) R. Dalmasso pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosz
tami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

3) Rada Unii Europejskiej, występująca w charakterze interwenienta, 
pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 7.1.2012, s. 27. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 19 marca 2013 r. — Infante García-Consuegra 

przeciwko Komisji 

(Sprawa F-10/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dieta dzienna — 
Przeniesienie — Przyznanie diety dziennej — Urzędnik będący 
właścicielem mieszkania położonego w nowym miejscu zatrud
nienia — Dowód poniesienia kosztów wynikających z 
tymczasowego zagospodarowania się w nowym miejscu 

zatrudnienia) 

(2013/C 147/61) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: José Joaquín Infante García-Consuegra (przedsta
wiciel: adwokat S. Pappas) 

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

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności 
odmownej decyzji Komisji w sprawie przyznania skarżącemu 
diety dziennej. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona 
połową kosztów poniesionych przez J.J. Infante Garcíę-Consuegrę. 

3) J.J. Infante García-Consuegra pokrywa połowę własnych kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 29. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z 
dnia 19 marca 2013 r. — BR przeciwko Komisji 

(Sprawa F-13/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Nieprzedłużenie umowy) 

(2013/C 147/62) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: BR (Wezembeek-Oppem, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz) 

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

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
Komisji w sprawie nieprzedłużania ze skarżącą umowy o pracę 
w charakterze członka personelu kontraktowego. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) BR pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesio
nymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 138 z 12.5.2012, p. 32. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 6 marca 
2013 r. — Scheefer przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-41/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Rozwiązanie umowy z członkiem personelu tymczasowego 
zawartej na czas nieokreślony — Prawnie uzasadniony powód) 

(2013/C 147/63) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Séverine Scheefer (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciele: R. Adam i P. Ketter, adwokaci) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: V. 
Montebello-Demogeot i M. Ecker, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu o rozwią
zaniu umowy o zatrudnieniu skarżącej jako członka personelu 
tymczasowego na czas nieokreślony oraz żądanie odszkodo
wawcze 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Séverine Scheefer pokrywa swoje własne koszty oraz koszty ponie
sione przez Parlament Europejski. 

( 1 ) Dz.U. C 138 z 12.5.2012, s. 38 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 11 marca 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-17/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Artykuł 34 ust. 1 i 6 regulaminu postę
powania — Skarga wniesiona faksem w terminie do wnie
sienia skargi — Odręczny podpis adwokata różny od podpisu 
umieszczonego na przesłanym pocztą oryginale — Przekro
czenie terminu do wniesienia skargi — Oczywista 

niedopuszczalność) 

(2013/C 147/64) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: L. Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: 
adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berar
dis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata A. Dal Ferra) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie zasądzenia od Komisji wypłaty odszkodowania tytułem 
naprawienia szkody, jaką miał rzekomo ponieść skarżący w 
związku z przewlekłością postępowania w przedmiocie uznania 
choroby, na którą cierpi, za poważną chorobę. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) L. Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez Komisję Europejską. 

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

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 28 lutego 2013 r. — Pepi przeciwko ERCEA 

(Sprawa F-33/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Personel kontraktowy — Personel 
kontraktowy do zadań pomocniczych — Zatrudnianie — 
Zaszeregowanie przy zatrudnieniu — Artykuł 3a, art. 3b i 
art. 86 WZIPW — ERCEA — Wewnętrzne przepisy dotyczące 

zaszeregowania personelu kontraktowego) 

(2013/C 147/65) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Jean Pepi (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat M. Velardo)
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