
Sentencja wyroku

1) Stwierdza się nieważność decyzji dyrektora wykonawczego Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach 
Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 19 lutego 2013 r. o nieprzedłużeniu z K. Wahlströmem umowy 
o pracę w charakterze cżłonka personelu tymczasowego.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej 
pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez K. Wahlströma.

(1) Dz.U. C 31 z 1.2.2014, s. 23.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 10 września 2014 r. – Tzikas przeciwko 
ERA

(Sprawa F-120/13) (1)

(Służba publiczna — Członek personelu tymczasowego — Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas 
określony — Personel agencji — Redukcja zatrudnienia — Wieloletnie ramy finansowe ERA — 

Likwidacja dwóch stanowisk z wykazu stanowisk — Zachowanie istotnych formalności — Prawo do bycia 
wysłuchanym — Wewnętrzne wytyczne — Interes służby)

(2014/C 395/80)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sylvia Tzikas (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat S. A. Pappas)

Strona pozwana: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (przedstawiciele: G. Stärkle, pełnomocnik, adwokat B. Wägenbaur)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie nieprzedłużenia ze skarżącą umowy o pracę w charakterze członka 
personelu tymczasowego.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Europejska Agencja Kolejowa pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona połową kosztów poniesionych przez S. Tzikas.

3) S. Tzikas pokrywa połowę własnych kosztów.

(1) Dz.U. C 45 z 15.2.2014, s. 47.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 18 września 2014 r. – 
Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-149/12) (1)

(Służba publiczna — Niepełnosprawność — Renta inwalidzka — Potrącenie z renty inwalidzkiej)

(2014/C 395/81)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności comiesięcznego pobrania kwoty 500 EUR w drodze potrąceń z renty inwalidzkiej skarżącego 
dokonywanych od kwietnia do czerwca 2012 r.

Sentencja postanowienia

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

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

(1) Dz.U. C 108 z 13.4.2013, s. 38.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 4 września 2014 r. – Prigent 
przeciwko Komisji

(Sprawa F-111/13) (1)

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Ogłoszenie o konkursach otwartych EPSO/AD/230/12 (AD 5) 
i EPSO/AD/231/12 (AD 7) — Niespełnienie warunku kwalifikacji dotyczącego doświadczenia 

zawodowego w konkursie EPSO/AD/231/12 (AD 7) — Przeniesienie z urzędu do konkursu EPSO/AD/ 
230/12 (AD 5) — Umieszczenie na liście rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Interes 

prawny — Złożenie zażalenia po terminie — Kolejne wnioski o ponowne rozpatrzenie)

(2014/C 395/82)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Oliver Prigent (Fentange, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Moyse)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: adwokat J. Currall i G. Gattinara)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji EPSO w sprawie niedopuszczenia 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 przyznania odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

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

2) O. Prigent pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 31 z 1.2.2014, s. 22.
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