
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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Strona pozwana: Europejska Agencja Środowiska (EEA) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzedłużeniu umowy o 
pracę ze skarżącą i w rezultacie przywrócenie skarżącej na 
stanowisko, które zajmowała, lub na inne odpowiednie stano
wisko bądź w odmiennym wypadku nakazanie stronie 
pozwanej wypłacenia skarżącej odszkodowania za poniesioną 
szkodę materialną i w każdym razie zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiej Agencji 
Środowiska z dnia 29 maja 2013 r. oddalającej zażalenie 
wniesione przez skarżącą w dniu 1 maja 2013 r.; 

— w rezultacie: 

— przywrócenie skarżącej na stanowisko, które zajmowała, 
lub na inne stanowisko odpowiednie do jej kompetencji 
w EEA poprzez przedłużenie jej umowy zgodnie z 
wymogami regulaminowymi; 

— posiłkowo, w razie nieuwzględnienia przedstawionego 
powyżej żądania dotyczącego przywrócenia na stanowi
sko, nakazanie stronie pozwanej wypłacenia skarżącej 
odszkodowania za poniesioną szkodę materialną, szaco
waną tymczasowo i ex aequo et bono na różnicę 
pomiędzy wynagrodzeniem, które otrzymywała jako 
członek personelu kontraktowego w EEA przez co 
najmniej okres równoważny okresowi obowiązywania 
jej pierwotnej umowy o pracę (trzy lata); 

— w każdym razie nakazanie stronie pozwanej wypłacenie 
tymczasowej kwoty ex aequo et bono w wysokości 5 000 
EUR jako zadośćuczynienia za krzywdę wraz z odsetkami 

za zwłokę naliczanymi według stopy ustawowej od dnia 
wydania wyroku; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 30 listopada 2013 r. — ZZ 
przeciwko Frontex 

(Sprawa F-117/13) 

(2014/C 31/41) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

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

Strona pozwana: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą 
Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich 
Unii Europejskiej (FRONTEX) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieprzedłużeniu umowy o 
pracę skarżącego wydanej w następstwie stwierdzenia przez Sąd 
ds. Służby Publicznej nieważności pierwszej decyzji o nieprze
dłużeniu wspomnianej umowy skarżącego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Frontex z dnia 19 lutego 
2013 r. o nieprzedłużeniu umowy o pracę skarżącego. 

— skorzystanie w razie potrzeby z nieograniczonego prawa 
orzekania w celu zapewnienia skuteczności orzeczeń Sądu; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
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