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POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia 3 
października 2013 r. — Luigi Marcuccio przeciwko 

Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-617/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Zatrudnienie — Przeniesienie z urzędu — 
Decyzja o przeniesieniu z państwa trzeciego do siedziby 
Komisji w Brukseli (Belgia) — Stwierdzenie nieważności 
decyzji przez Sąd po przekazaniu sprawy przez Trybunał do 
ponownego rozpatrzenia — Naprawienie szkody rzekomo 
spowodowanej stwierdzeniem nieważności decyzji w sprawie 

przeniesienia) 

(2013/C 377/02) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (przedstawiciel: G. Cipressa, 
avvocato) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba) z dnia 14 września 
2011 r. w sprawie T-236/02 Marcuccio przeciwko Komisji, na 
mocy którego Sąd częściowo oddalił, po pierwsze żądanie 
stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 
18 marca 2002 r. w sprawie przeniesienia z urzędu wnoszącego 
odwołanie z przedstawicielstwa Komisji w Luandzie (Angola) do 
dyrekcji generalnej ds. rozwoju w Brukseli (Belgia), wszystkich 
aktów poprzedzających tę decyzję, z nią związanych i po niej 
następujących, w szczególności aktów dotyczących ewentual
nego zatrudnienia innego urzędnika na stanowisko zajmowane 
przez wnoszącego odwołanie, jak również pism Komisji z dni 
13 i 14 listopada 2001 r. oraz opinii komitetu dyrekcji służb 
zewnętrznych, a po drugie, żądanie przyznania dodatków zwią
zanych z wykonywaniem zadań w Angoli, a także naprawienia 
poniesionej szkody — Prawo do obrony — Brak uzasadnienia 
— Wypaczenie faktów 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Luigi Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012. 

Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 17 
października 2013 r. (wniosek o wydanie orzeczenia 
w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio — Włochy) — 
Sky Italia Srl przeciwko Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, Commissione di Garanzia dell’Attuazione 
della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali 

(Sprawa C-376/12) ( 1 ) 

(Sieci i usługi komunikacji elektronicznej — Dyrektywa 
2002/20/WE — Artykuł 12 — Opłaty administracyjne 
nakładane na przedsiębiorstwa z danego sektora — Krajowe 
przepisy wymagające od podmiotów z sektora łączności elek
tronicznej uiszczenia opłaty przeznaczonej na pokrycie kosztów 

funkcjonowania krajowych organów regulacyjnych) 

(2013/C 377/03) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Sky Italia Srl 

Strona pozwana: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 
Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo 
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali 

Przy udziale: Television Broadcasting System SpA, Wind Teleco
municazioni SpA
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