
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 18 lipca 2016 r. – Possanzini/ 
Frontex

(Sprawa F-68/15) (1)

(Służba publiczna — Personel Frontex — Członek personelu tymczasowego — Nieprzedłużenie umowy 
w związku ze sprawozdaniem z oceny skarżącego, dotyczącego 2009 r. — Dowód doręczenia 

sprawozdania — Brak — Stwierdzenie nieważności przez Sąd — Wykonanie wyroku — Doręczenie 
sprawozdania z oceny — Sporządzenie i przekazanie sprawozdania po terminie)

(2016/C 364/71)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniele Possanzini (Piza, Włochy) (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej (przedstawiciele: H. Caniard i V. Peres de Almeida, pełnomocnicy, D. Waelbroeck 
i A. Duron, adwokaci)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za 2009 r. i żądanie zadośćuczynienia za rzekomo doznaną 
krzywdę.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna.

2) Daniele Possanzini pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Europejską Agencję Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. C 245 z 27.7.2015, s. 49.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 2 sierpnia 2016 r. – Polizzi/ 
Komisja

(Sprawa F-70/15) (1)

(Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Emerytury — Artykuł 11 ust. 2 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego — Przeniesienie do systemu emerytalnego Unii uprawnień emerytalnych 

nabytych w innych systemach — Decyzja dotycząca uznania liczby dodatkowych lat służby uprawniających 
do emerytury, wydana na podstawie nowych OPW do art. 11 i 12 załącznika VIII do regulaminu 

pracowniczego — Artykuł 81 regulaminu postępowania — Skarga w części oczywiście niedopuszczalna 
i w części oczywiście bezzasadna)

(2016/C 364/72)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Rosalba Polizzi (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi i T. Martin)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie 
G. Gattinara, pełnomocnik)
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Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącej do 
systemu emerytalnego Unii, wydanej na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych (OPW) do art. 11 ust. 2 
załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.

Sentencja postanowienia

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

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 245 z 27.7. 2015, s. 49.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 21 lipca 2016 r. – Trampuz/ 
Komisja

(Sprawa F-103/15) (1)

(Służba publiczna — Zabezpieczenie społeczne — System ubezpieczenia zdrowotnego — Zwrot salda 
zaliczki na koszty leczenia — Wykonanie wyroku Sądu stwierdzającego nieważność — Zarzut 

niedopuszczalności — Nieprzestrzeganie wymogów związanych z postępowaniem poprzedzającym 
wniesienie skargi — Akt niekorzystny — Rozliczenie emerytury — Wymóg zażalenia — Przekroczenie 

terminu — Artykuł 83 regulaminu postępowania)

(2016/C 364/73)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Serena Trampuz (Triest, Włochy) (przedstawiciel: adwokat C. Falagiani)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T.S. Bohr i G. Gattinara, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, adwokat)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie potrącenia kwoty 14 207,60 EUR z emerytury skarżącego 
tytułem odzyskania zaliczek wypłaconych w ramach pokrycia kosztów pobytu w czasie hospitalizacji małżonki skarżącego 
po stwierdzeniu przez Sąd do spraw Służby publicznej nieważności decyzji biura ds. rozliczeń w Isprze, w której obciążono 
skarżącego wszystkimi kosztami pobytu w czasie hospitalizacji uznanymi za nadmierne.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Serena Trampuz pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami postępowania poniesionymi przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 354 z 26.10.2015, s. 55.
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