
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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Strona pozwana: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych (ERCEA) (przedstawiciele: M. Oliván Avilés 
i G. Bambara, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia częściowej nieważności umowy zawartej 
przez stronę skarżącą z ERCEA w zakresie, w jakim została ona 
zaszeregowana do grupy AD10. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna. 

2) J. Pepi pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych. 

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

( 1 ) Dz.U. C 184 z 23.6.2012, s. 23. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 6 lutego 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-67/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie 
— Niezgodność z prawem — Przesłanie pisma dotyczącego 
wykonania wyroku przedstawicielowi skarżącego w postępo
waniu odwoławczym od tego wyroku — Skarga oczywiście 
pozbawiona podstawy prawnej — Artykuł 94 lit. a) 

regulaminu postępowania) 

(2013/C 147/66) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berar
dis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji w sprawie 
wniosku skarżącego mającego na celu uzyskanie naprawienia 
szkody wynikłej z faktu, że pozwana przesłała pismo dotyczące 
skarżącego adwokatowi, który jeszcze nie reprezentował go w 
tej sprawie. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

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

3) Zasądza się zapłatę przez L. Marcuccia na rzecz Sądu do spraw 
Służby Publicznej kwoty 2000 EUR. 

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

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 29 stycznia 2013 r. — Brus przeciwko Komisji 

(Sprawa F-79/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga wszczynająca 
postępowanie — Wymogi formalne — Przedstawienie 
podnoszonych zarzutów — Skarga oczywiście niedopusz

czalna) 

(2013/C 147/67) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Karel Brus (Zaventem, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat J. Duvekot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall, J. 
Baquero Cruz i W. Roels, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie 
odwołania skarżącego ze stanowiska i obniżenia kwoty emery
tury w następstwie postępowania dyscyplinarnego wszczętego w 
sprawie naruszenia art. 11 regulaminu pracowniczego. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) K. Brus pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 319 z 20.10.2012, s. 18. 

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

Komisji 

(Sprawa F-131/12) 

(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 147/68) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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