
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 11 grudnia 2013 r. — Sesma Merino przeciwko OHIM 

(Sprawa F-125/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — 
Cele 2011/2012 — Akt niekorzystny — Skarga 

niedopuszczalna) 

(2014/C 31/33) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Hiszpania) 
(przedstawiciel: adwokat H. Tettenborn) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: G. 
Faedo, R. Pethke i P. Saba, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny skarżą
cego za rok 2011 r. i decyzji wyznaczającej cele do osiągnięcia 
oraz zasądzenie odszkodowania. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) A. Sesma Merino pokrywa własne koszty i zostaje obciążony 
kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach 
Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory). 

( 1 ) Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 72. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 11 grudnia 2013 r. — A przeciwko Komisji 

(Sprawa F-142/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Zabezpieczenie społeczne — Wypadek 
lub choroba zawodowa — Artykuł 73 regulaminu pracowni
czego — Trwała częściowa niezdolność do pracy — Żądanie 

odszkodowania) 

(2014/C 31/34) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: A (S., Francja) (przedstawiciele: B. Cambier, A. 
Paternostre i G. Ladrière, avocats) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Joris, 
pełnomocnik, C. Mélotte, avocat) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji wydanej w 
przedmiocie złożonego przez skarżącego na podstawie art. 73 
regulaminu pracowniczego wniosku o uznanie choroby zawo
dowej, która to decyzja ustala stopień trwałej częściowej 
niezdolności do pracy na 20 % i ustala datę dojścia do zdrowia 
na dzień 25 lutego 2010 r. oraz żądanie zadośćuczynienia i 
odszkodowania. 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 11 
stycznia 2012 r. w sprawie zamknięcia postępowania wszczętego 
na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego urzędników Unii 
Europejskiej w związku z chorobą zawodową A. 

2) Komisja Europejska wypłaci A kwotę 3 500 EUR. 

3) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

4) Komisja Europejska pokrywa własne koszty postępowania oraz 
koszty poniesione przez A. 

( 1 ) Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 77. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 12 grudnia 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-58/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Decyzja o przeniesieniu w stan 
spoczynku z powodu niezdolności do pracy — Stwierdzenie 
nieważności przez Sąd ze względu na brak uzasadnienia — 
Wniosek w sprawie wykonania wyroku — Wniosek o przy
wrócenie do pracy — Uchylenie wyroku Sądu — Brak inte
resu — Artykuł 266 TUE — Pozaumowna odpowiedzialność 
instytucji — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w 
części oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej) 

(2014/C 31/35) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: G. Cipressa, avocat)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
G. Gattinara, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, avocat) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji 
odmownej Komisji w sprawie wniosku skarżącego o wykonanie 
wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 listopada 
2008 r. w sprawie F-41/06 Marcuccio przeciwko Komisji, i z 
tego względu, przyznanie mu zadań z zakresu stanowiska pracy 
grupy funkcyjnej odpowiadającej jego zaszeregowaniu oraz 
wniosek o odszkodowanie. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona w części jako oczywiście niedopuszczalna, 
a w części jako oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy 
prawnej. 

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

( 1 ) Dz.U. C 295 z 29.9.2012, s. 33. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 13 grudnia 2013 r. — Van Oost, Ibarra de 

Diego, Theodoridis i Hotz przeciwko Komisji 

(Sprawy połączone F-137/12, F-138/12, F-139/12 i 
F-141/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Procedura akre
dytacji 2010-2011 — Wykluczenie z listy urzędników akredy
towanych — Ugoda z inicjatywy Sądu — Termin do złożenia 
zażalenia — Zażalenie złożone z przekroczeniem terminu — 
Pojęcie usprawiedliwionego błędu — Staranność wymagana 
od przeciętnie poinformowanego urzędnika — Informacje 
uzyskane drogą telefoniczną — Dowód — Niedopuszczalność) 

(2014/C 31/36) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Fabrice Van Oost (Ville Pommerœul, Belgia), 
Maria Belén Ibarra de Diego (Alicante, Hiszpania), Nicolaos 
Theodoridis (Soignies, Belgia) i Margarita Hotz (Bruksela, Belgia), 
(przedstawiciel: S. Pappas, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Bers
cheid i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EPSO o niewłączeniu 
skarżących na listę osób, które pomyślnie złożyły egzaminy 

kończące program kształcenia wpisany w ramy procedury akre
dytacji oraz żądanie odszkodowania. 

Sentencja postanowienia 

1) Sprawy F-137/12, F-138/12 i F-139/12 zostają wykreślone z 
rejestru Sądu. 

2) Strony w sprawach F-137/12, F-138/12 i F-139/12 pokrywają 
koszty według postanowień ugody. 

3) Skarga w sprawie F-141/12 zostaje odrzucona jako niedopusz
czalna. 

4) M. Hotz pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami 
poniesionymi przez Komisję Europejską w sprawie F-141/12. 

( 1 ) Dz.U.C 26 z 26.1.2013, s. 75 i 76. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z 
dnia 13 grudnia 2013 r. — Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa F-2/13) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Termin do wniesienia skargi — Język 
decyzji oddalającej zażalenie — Artykuł 34 §§ 1 i 6 regula
minu postępowania — Pismo wszczynające postępowanie 
złożone za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia 
skargi — Brak identyczności między tym pismem a 
podpisanym oryginałem pisma przesłanym w późniejszym 
terminie — Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu — 

Oczywista niedopuszczalność) 

(2014/C 31/37) 

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 dorozumianej decyzji 
odmownej w sprawie wniosku skarżącego o zastosowanie do 
wynagrodzenia pobieranego przez niego od maja 2001 r. do 
końca jego zatrudnienia na placówce w Angoli współczynnika 
korygującego, o którym mowa w art. 12 i 13 załącznika X do 
regulaminu pracowniczego.
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