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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o niedopuszczeniu 
skarżącego do egzaminów selekcyjnych po opublikowaniu 
sprostowania ogłoszenia o konkursie uchylającego ocenę elimi
nującą z testu (d) umiejętności oceny sytuacji 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna 

2) Komisja Europejska pokrywa swoje własne koszty oraz koszty 
poniesione przez Carlosa Mateo Péreza poczynając od dnia 14 
marca 2012 r., to jest dnia złożenia odpowiedzi na skargę. 

3) Carlos Mateo Pérez pokrywa swoje własne koszty sprzed dnia 14 
marca 2012 r. 

( 1 ) Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 27. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 25 czerwca 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-28/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wniosek o usunięcie jednego zdania ze 
sprawozdania lekarskiego — Wypadek lub choroba zawodowa 

— Dorozumiane oddalenie wniosku) 

(2013/C 252/93) 

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, wspierani przez adwo
kata A. Dal Ferro) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji 
odmownej w sprawie wniosku skarżącego o usunięcie jednego 
zdania ze sprawozdania lekarskiego z dnia 28 lutego 2008 r., o 
przesłanie w ten sposób sprostowanego nowego sprawozdania 
lekarskiego lekarzowi wybranemu przez skarżącego i ogólnie, o 
usunięcie z akt skarżącego dotyczących wypadku przy pracy 
wszelkich informacji na temat okoliczności — która zdaniem 
skarżącego jest nieprawdziwa — jakoby biały proszek, z którym 
skarżący miał do czynienia okazał się ostatecznie białym 
proszkiem pochodzącym z egzemplarza czasopisma, które 
skarżący prenumerował. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa swoje własne koszty oraz koszty ponie
sione przez Komisję Europejską. 

3) Luigi Marcuccio zapłaci na rzecz Sądu do spraw Służby Publicznej 
Unii Europejskiej kwotę 2 000 EUR. 

( 1 ) Dz.U. C 174 z 16.6.2012, s. 31 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 8 maja 2013 r. — Alsteens przeciwko Komisji 

(Sprawa F-87/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Przedłużenie umowy — Stwierdzenie częściowej nieważności 

— Zmiana) 

(2013/C 252/94) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgia) (przedsta
wiciele: adwokaci S. Orlandi, J.N. Louis, É. Marchal, A. Coolen i 
D. Abreu Caldas) 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o ograni
czeniu okresu przedłużenia umowy zawartej ze skarżącym. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Geoffroy Alsteens pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosz
tami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 319 z 20.10.2012, s. 19. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 4 czerwca 2013 r. — Marrone przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-89/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Powołanie — Zasada 
równoważności karier — Zaszeregowanie do grupy na 
podstawie nowych, mniej korzystnych przepisów — Wniosek 
o przeszeregowanie — Przekroczenie terminu — Nowe fakty 

— Brak — Oczywista niedopuszczalność) 

(2013/C 252/95) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, Belgia) 
(przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i A. Tymen)
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Strona pozwana: Komisji (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i M. 
G. Berscheid, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie przesze
regowania skarżącej. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna 

2) Stefania Marrone pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską 

( 1 ) Dz.U. C 331 z 27.10.2012, s. 33. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (w 
składzie jednego sędziego) z dnia 25 czerwca 2013 r. — 

Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa F-115/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga 
odszkodowawcza — Zarzut skargi równoległej — Oczywista 

niedopuszczalność) 

(2013/C 252/96) 

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, w charakterze pełnomocników) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji oddala
jącej żądanie naprawienia szkody, co do której skarżący twier
dzi, iż poniósł ją w wyniku wysłania przez Komisję pisma 
dotyczącego zwrotu kwoty 4 875 EUR związanej z kosztami, 
którymi Sąd obciążył skarżącego w postępowaniu w sprawie 
T-241/03. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosz
tami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 71. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 24 
czerwca 2013 r. — Weissenfels przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-150/12) ( 1 ) 

(2013/C 252/97) 

Język postępowania: niemiecki 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 147 z 25.5.2013, s. 36.
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