
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 26 lutego 2014 r. – Diamantopoulos 
przeciwko ESDZ

(Sprawa F-53/13) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Decyzja o nieawansowaniu skarżącego do grupy 
zaszeregowania AD 12 — Dorozumiana decyzja oddalająca zażalenie — Wyraźna decyzja oddalająca 

zażalenie wydana po wniesieniu skargi — Uzasadnienie)

(2014/C 102/64)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Alkis Diamantopoulos (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, J.N. Louis i D. Abreu Caldas, avocats)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: S. Marquardt i E. Chaboureau, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniu 
w ramach awansu w 2012 r.

Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych o nieawansowaniu A. Diamantopoulosa do grupy 
zaszeregowania AD 12 w postępowaniu w ramach awansu w 2012 r.

2) Europejska Służba Działań Zewnętrznych pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez A. Diamantopoulosa.

(1) Dz.U. C 215 z 27.7.2013, s. 20.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 25 lutego 2014 r. – Marcuccio 
przeciwko Komisji

(Sprawa F-118/11) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Decyzja organu powołującego w sprawie przeniesienia urzędnika 
w stan spoczynku i przyznania renty inwalidzkiej — Decyzja, w której nie zajęto stanowiska w sprawie 

zawodowego pochodzenia choroby uzasadniającej przeniesienie w stan spoczynku — Spoczywający na 
organie powołującym obowiązek uznania zawodowego pochodzenia choroby — Artykuł 78 akapit piąty 

regulaminu pracowniczego — Konieczność zwołania nowej komisji ds. inwalidztwa — Istotność 
wcześniejszej decyzji wydanej na podstawie art. 73 regulaminu pracowniczego — Artykuł 76 regulaminu 

postępowania — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna a w części oczywiście bezzasadna)

(2014/C 102/65)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, 
avocat)
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Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji odmownej Komisji w sprawie wydania decyzji dotyczącej 
zawodowego pochodzenia choroby skarżącego.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako w części oczywiście niedopuszczalna a w części oczywiście bezzasadna.

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s. 70.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 25 lutego 2014 r. – García 
Domínguez przeciwko Komisji

(Sprawa F-155/12) (1)

(Służba publiczna — Konkurs — Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/215/11 — Niewpisanie na listę 
rezerwy kadrowej — Uzasadnienie decyzji w sprawie odrzucenia kandydatury — Zasada równego 

traktowania — Konflikt interesów)

(2014/C 102/66)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Luis García Domínguez (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Tymen, avocats)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i G. Gattinara)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie niewpisania skarżącego na listę rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/ 
215/11

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej.

2) Luis García Domínguez pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 63 z 2.3.2013, s. 26.

Skarga wniesiona w dniu 7 lutego 2014 r. – ZZ przeciwko ESDZ

(Sprawa F-11/14)

(2014/C 102/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Tymen, avocats)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności umowy o pracę ze skarżącym w zakresie, w jakim dokonano w niej jego zaszeregowania do 
grupy AD5 oraz naprawienie rzekomo poniesionej szkody.
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