
Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu powołującego 
Komisji w sprawie odmowy zatrudnienia skarżącej po zdaniu 
przez nią konkursu EPSO/AD/177/10-EPA oraz wniosek o 
odszkodowanie. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 11 
listopada 2011 r. i z dnia 5 czerwca 2012 r. 

2) Zasądza się od Komisji Europejskiej na rzecz F. Thomé kwotę 
14 000 EUR. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona 
kosztami poniesionymi przez F. Thomé. 

( 1 ) Dz.U. C 355 z 17.11.2012, s. 39. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 23 października 2013 r. — Aristidis Psarras 

przeciwko ENISA 

(Sprawa F-7/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — 
Ocena — Postępowanie w sprawie oceny za rok 2009 — 
Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Wniosek o 
stwierdzenie nieważności sprawozdania z przebiegu kariery 
zawodowej — Akt niekorzystny — Skarga oczywiście 

niedopuszczalna) 

(2014/C 9/47) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Aristidis Psarras (Heraklion, Grecja) (przedstawi
ciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen) 

Strona pozwana: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA) (przedstawiciele: E. Maurage, pełnomocnik, 
wspierany przez adwokatów D. Waelbroecka i A. Durona) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny za 
2009 r., decyzji ustalającej listę urzędników awansowanych w 
postępowaniu (2010) i, w razie potrzeby, stwierdzenie nieważ
ności decyzji z dnia 17 października 2011 r. oddalającej zaża
lenie skarżącego. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji pokrywa 
własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez A. 
Psarrasa. 

( 1 ) Dz.U. C 133 z 5.5.2012, s. 20. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 7 października 2013 r. — Marcuccio 

przeciwko Komisji 

(Sprawa F-57/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Renta inwalidzka — 
Potrącenie z jej wysokości wierzytelności instytucji — Skarga 
w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście 

pozbawiona podstawy prawnej) 

(2014/C 9/48) 

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 Ferrę) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianych decyzji 
odmownych Komisji w sprawie obniżenia renty inwalidzkiej 
skarżącego za okres od czerwca do września 2011 r. oraz 
zapłaty odsetek w wysokości 15 % oraz dodatkowo 500 EUR. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona, w części jako oczywiście niedopusz
czalna, a w części jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosz
tami poniesionymi przez Komisję Europejską, w tym powstałymi w 
postępowaniu o zastosowanie środka tymczasowego w sprawach 
F-57/12 R i T-464/12 P(R). 

3) Luigi Marcuccio zapłaci na rzecz Sądu kwotę 2 000 EUR. 

( 1 ) Dz.U. C 227 z 28.7.2012, s. 37. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 
października 2013 r. — De Roos-Le Large przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-50/10) ( 1 ) 

(2014/C 9/49) 

Język postępowania: niderlandzki 

Przewodniczący pełnego składu zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 260 z 25.9.2010, s. 27.
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