
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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Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) L. Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) JO C 129 z 4.5.2013, s. 30. 

Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2013 r. — ZZ 
przeciwko EMCDDA 

(Sprawa F-79/13) 

(2014/C 31/38) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i M. 
Vandenbussche) 

Strona pozwana: Europejskie Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji w sprawie wniosku 
strony skarżącej o stwierdzenie, że przełożony stosował 
mobbing oraz decyzji w sprawie nieprzedłużenia ze stroną 
skarżącą umowy o pracę, a w konsekwencji o przeprowadzenie 
ponownego bezstronnego dochodzenia oraz o odszkodowanie i 
zadośćuczynienie. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji dyrektora z 
dnia 11 września 2012 r. w sprawie wniosku strony skarżą
cej; 

— Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia 
ze stroną skarżącą umowy o pracę z dnia 14 września 
2012 r.; 

— Stwierdzenie nieważności decyzji przewodniczącego zarządu 
z dnia 13 maja 2013 r. i decyzji dyrektora z dnia 25 
czerwca 2013 r. oddalających zażalenie strony skarżącej; 

— W konsekwencji przeprowadzenie ponownego, prawidło
wego, bezstronnego dochodzenia; 

— Naprawienie szkody poniesionej przez stronę skarżącą, 
szacowanej na 430 202 EUR; 

— Naprawienie krzywdy doznanej przez stronę skarżącą, 
szacowanej na 120 000 EUR; 

— Obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 20 listopada 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-111/13) 

(2014/C 31/39) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Moyse) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO w sprawie niedopusz
czenia skarżącego do etapu selekcji konkursu EPSO/AD/231/12 
(AD7) i o zakwalifikowaniu go zamiast tego do konkursu EPSO/ 
AD/230/12 (AD5) oraz decyzji o umieszczeniu go na liście 
rezerwy kadrowej ww. konkursu AD5 oraz przyznanie odszko
dowania i zadośćuczynienia. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 lipca 2012 r., 3 
września 2012 r., 3 grudnia 2012 r., z 13 lutego 2013 r., 
15 marca 2013 r. i w razie potrzeby decyzji oddalających 
zażalenia skarżącego z dni 21 sierpnia 2013 r. i 2 paździer
nika 2013 r.; 

— Zasądzenie od Komisji odszkodowania na rzecz skarżącego, 
szacowanego na 300 580 EUR; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 29 listopada 2013 r. — ZZ 
przeciwko Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) 

(Sprawa F-115/13) 

(2014/C 31/40) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat A. Bertolini)
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