
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

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

(Sprawa F-33/14)

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

(2016/C 016/61)

Język postępowania: włoski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji w sprawie wniosku z dnia 20 stycznia 2013 r. o wypłatę kwoty 
700 000 EUR tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę poniesione z racji decyzji o przeniesieniu 
z urzędu do Brukseli.

Sentencja postanowienia

1) Umarza się postepowanie w sprawie F-33/14, Marcuccio/Komisja.

2) L. Marcuccio pokrywa własne koszty.

Skarga wniesiona w dniu 1 października 2015 r. – ZZ/EBC

(Sprawa F-130/15)

(2016/C 016/62)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji zarządu EBC w sprawie nieprzyznania skarżącemu dodatkowej podwyżki wynagrodzenia 
w 2015 r. w ramach corocznego przeglądu wynagrodzeń oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za rzekomo 
poniesioną szkodę i rzekomo doznaną krzywdę.
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Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji zarządu, wydanej w dniu 24 lutego 2015 r. i przekazanej personelowi w dniu 
13 marca 2015 r. w sprawie nieprzyznania skarżącemu dodatkowej podwyżki wynagrodzenia w 2015 r.;

— stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej odwołanie szczególne z dnia 10 lipca 2014 r., otrzymane w dniu 20 lipca 
2014 r.;

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora właściwego departamentu w sprawie nieuwzględnienia 
nazwiska skarżącego ani niewysunięcia jego kandydatury w kontekście ASA, przekazanej w sposób dorozumiany 
decyzją zarządu z dnia 24 lutego 2015 r. i decyzją oddalającą szczególne odwołanie z dnia 10 lipca 2015 r.;

— zasądzenie na rzecz skarżącego odszkodowania za utratę szansy uzyskania ASA w 2015 r., oszacowaną na 49 102 EUR 
lub, alternatywnie, stwierdzenie nieważności postępowania, które doprowadziło do wydania decyzji z dnia 24 lutego 
2015 r. i zorganizowanie przez EBC nowego postępowania w sprawie przyznania dodatkowych podwyżek 
wynagrodzenia w 2015 r.;

— zasądzenie na rzecz skarżącego zadośćuczynienia, oszacowanego ex aequo et bono na 10 000 EUR;

— obciążenie Europejskiego Banku Centralnego całością kosztów postępowania.
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