
Sentencja postanowienia

1) Umarza się postepowanie w sprawie F-89/13 Marcuccio/Komisja.

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

(1) Dz.U. C 24 z 25. 1.2014, s. 39.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 marca 2015 r. – Marcuccio/ 
Komisja

(Sprawa F-90/13) (1)

(Wykluczenie przedstawiciela strony z postępowania — Brak wyznaczenia nowego przedstawiciela — 
Zaprzestanie przez skarżącego odpowiadania na wezwania Sądu — Umorzenie postępowania)

(2015/C 146/67)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat A)

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

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalających wnioski skarżącego o naprawienie szkody spowodowanej 
przesłaniem przez pozwaną pisma go dotyczącego do adwokata, który go nie reprezentował i w związku z tym 
naruszeniem jego prawa do poszanowania życia prywatnego.

Sentencja postanowienia

1) Umarza się postepowanie w sprawie F-90/13 Marcuccio/Komisja.

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

(1) Dz.U. C 24 z 25.1.2014, s. 40.

Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2015 r. – ZZ/Komisja

(Sprawa F-28/15)

(2015/C 146/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: J.-N. Louis i N. de Montigny)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji o przeniesieniu uprawnień emerytalnych strony skarżącej do systemu 
emerytalnego Unii na mocy nowych ogólnych przepisów wykonawczych (OPW) ustanowionych w art. 11 ust. 2 
załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 19 czerwca 2014 r. ustalającej wartość kapitałową uprawnień 
emerytalnych nabytych przez stronę skarżącą przed podjęciem służby w Komisji;

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 17 lutego 2015 r. – ZZ/Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL

(Sprawa F-29/15)

(2015/C 146/69)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat Vasileios A.Christianos)

Strona pozwana: Wspólne przedsiębiorstwo ECSEL

Przedmiot i opis sporu

Naprawienie rzekomo doznanej przez skarżącego krzywdy ze względu na niezgodności z prawem, których dopuściła się 
strona pozwana w ramach sporządzania jego sprawozdania z oceny z 2012 r.

Żądania strony skarżącej

— Zasądzenie od wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną wszystkimi niezgodnymi 
z prawem aktami wymienionymi w skardze poprzez wypłacenie skarżącemu kwoty czterdziestu tysięcy EUR (40 000 €) 
wraz z odsetkami naliczanymi od dnia ogłoszenia wyroku do dnia całkowitej spłaty;

— obciążenie wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2015 r. – ZZ/ESDZ

(Sprawa F-30/15)

(2015/C 146/70)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji przyjętej celem wykonania wyroku wydanego w dniu 26 lutego 2014 r. przez Sąd do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej w sprawie F-53/13, Diamantopoulos/ESDZ, stwierdzającego nieważność decyzji 
o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniu w sprawie awansu w 2012 r., a także 
żądanie zadośćuczynienia za rzekomo wyrządzoną krzywdę oraz odszkodowania za rzekomą wyrządzoną szkodę.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji wydanej w dniu 29 kwietnia 2014 r. o nieawansowaniu skarżącego do 
grupy zaszeregowania AD 12 w postępowaniu w sprawie awansu w 2012 r.;
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