
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 25 września 2013 r. — Marqués przeciwko Komisji 

(Sprawa F-158/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego — 
Zatrudnienie — Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń do 
pracy EPSO/CAST/02/2010 — Warunki zatrudnienia — 
Odpowiednie doświadczenie zawodowe — Oddalenie wniosku 

o zatrudnienie) 

(2013/C 325/81) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Éric Marques (Ennery, Francja) (przedstawiciele: 
adwokaci A. Salerno i B. Cortese) 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaleniu wniosku 
o zatrudnienie skarżącego w charakterze członka personelu 
kontraktowego w grupie funkcyjnej III złożonego przez Biuro 
Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu oraz żądanie zasą
dzenia odszkodowana za poniesioną szkodę materialną 

Sentencja wyroku 

1) Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 6 marca 2012 r. o odmowie 
zatrudnienia É. Marquesa w charakterze członka personelu 
kontraktowego w grupie funkcyjnej III jest nieważna. 

2) W pozostałej części skarga zostaje oddalona. 

3) Komisja Europejska pokryje swoje własne koszty oraz koszty ponie
sione przez É. Marquesa. 

( 1 ) Dz.U. C 86 z 23.3.2013, s. 30. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 20 września 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-99/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Zapłata zaległego 
wynagrodzenia — Interes prawny — Skarga w sposób 

oczywisty niedopuszczalna) 

(2013/C 325/82) 

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 J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji 
odmownej Komisji w sprawie wniosku skarżącego o wypłatę 
zaległego wynagrodzenia należnego za okres od dnia 1 czerwca 
2005 r. do dnia 31 lipca 2010 r. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako w sposób oczywisty niedopuszczalna. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postepowania oraz koszty 
poniesione przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s. 67. 

Skarga wniesiona w dniu 21 sierpnia 2013 r. — ZZ 
przeciwko ESMA 

(Sprawa F-80/13) 

(2013/C 325/83) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci O. Kress i S. 
Bassis) 

Strona pozwana: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych (ESMA)
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Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie prze
dłużenia okresu próbnego skarżącego oraz wydanej następnie 
decyzji w sprawie jego zwolnienia, a po drugie, żądanie napra
wienia rzekomo poniesionej szkody. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przedłużenia 
okresu próbnego; 

— stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwolnienia; 

— zasądzenie od ESMA na rzecz skarżącego, tytułem napra
wienia rzekomo poniesionej szkody, odszkodowania za 
szkodę szacowanego tymczasowo ex aequo et bono na 
373 414 EUR oraz zadośćuczynienia za krzywdę, szacowa
nego na 50 000 EUR; 

— obciążenie ESMA kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 4 września 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-82/13) 

(2013/C 325/84) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia 
uprawnień emerytalnych skarżącego do systemu emerytalnego 
Unii, w którym obowiązują nowe ogólne przepisy wykonawcze 
do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych 
do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracow
niczego jest niezgodny z prawem; 

— stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia 
uprawnień emerytalnych skarżącego na podstawie para

metrów określonych w ogólnych przepisach wykonawczych 
do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracow
niczego z dnia 3 marca 2011 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 września 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-84/13) 

(2013/C 325/85) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Orlandi) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o przystąpieniu do obliczenia 
w oparciu o nowe ogólne przepisy wykonawcze dodatkowych 
lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury prze
pracowanych przed podjęciem służby i dotyczącej przeniesienia 
uprawnień emerytalnych skarżącej do systemu emerytalnego 
Unii, w którym obowiązują nowe ogólne przepisy wykonawcze 
do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych 
do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracow
niczego jest niezgodny z prawem i tym samym nie znajduje 
zastosowania; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 26 listopada 2012 r. 
oraz podtrzymującej ją z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie 
dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do 
emerytury przepracowanych przez skarżącą przed podjęciem 
służby w ramach przeniesienia jej uprawnień emerytalnych 
do systemu emerytalnego instytucji Unii Europejskiej na 
podstawie ogólnych przepisach wykonawczych do art. 11 
ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 
3 marca 2011 r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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