
— W końcu zdaniem skarżącej, schemat myślenia Komisji jest
obarczony błędem co do prawa w odniesieniu do charakteru
procedury nakładania zobowiązań z tytułu wykonywania
usług publicznych. W tym względzie skarżąca twierdzi, że
zastosowanie terminu, który nie jest zawity prowadziłoby
do bezterminowego przedłużenia „pierwszego etapu” tej
procedury, co jest nielogiczne i pozostaje w sprzeczności z
twierdzeniem samej Komisji, zgodnie z którym procedura
nakładania zobowiązań z tytułu wykonywania usług
publicznych będąc jednolitą, składa się z dwóch etapów.

Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2007 r. — Martin prze-
ciwko Parlamentowi

(Sprawa T-276/07)

(2007/C 211/102)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Hans-Peter Martin (Wiedeń, Austria) (przedsta-
wiciel: É. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 maja 2007 r.
wydanej przez Sekretariat Generalny Parlamentu Europej-
skiego, doręczonej skarżącemu w dniu 14 maja 2007 r., na
podstawie której stwierdzono, że została mu nienależnie
wypłacona określona kwota, i że zgodnie z art. 27 ust. 3
przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów do
Parlamentu Europejskiego, kwota ta musi zostać przez
skarżącego zwrócona;

— w razie konieczności, stwierdzenie nieważności wydanej
celem wykonania ww. decyzji z dnia 10 maja 2007 r.
decyzji Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej ds.
Finansów Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca
2007 r. wzywającej skarżącego do zapłaty tej kwoty lub
przedstawienia propozycji planu spłaty na piśmie zatwier-
dzonego przez Parlament w ciągu trzydziestu dni od tej
decyzji;

— stwierdzenie nieważności, w odpowiednim przypadku i w
razie konieczności, wszelkich decyzji wydanych celem wyko-
nania przywołanych wyżej decyzji w trakcie postępowania w
sprawie;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W związku z dochodzeniem dotyczącym przyznanych skarżą-
cemu jako członkowi Parlamentu Europejskiego diet na sekreta-
riat, OLAF sporządził sprawozdanie, w którym stwierdzono
pewne nieprawidłowości. W oparciu o to sprawozdanie Sekreta-
riat Generalny Parlamentu wydał w dniu 10 maja 2007 r. zaska-
rżoną decyzję, na mocy której postanowił, że kwoty nienależnie
wypłacone skarżącemu muszą zostać przez niego zwrócone na
podstawie art. 27 ust. 3 przepisów dotyczących zwrotu kosztów
oraz diet posłów do Parlamentu Europejskiego.

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnosi cztery zarzuty.

Pierwszy zarzut dotyczy niewłaściwego i niedokładnego zasto-
sowania przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet
posłów do Parlamentu Europejskiego, a w szczególności ich
art. 14 i 27 ust. 3.

Drugi zarzut dotyczy błędu w ocenie co do znaczenia doku-
mentów dowodowych przedstawionych przez skarżącego.

Ponadto, skarżący podnosi zarzut naruszenia rozporządzenia
Rady nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu
ogólnego Wspólnot Europejskich (1) oraz naruszenia zasad
proporcjonalności i niedyskryminacji.

Wreszcie, skarżący podnosi zarzut naruszenia zasady kontradyk-
toryjności oraz prawa do obrony.

(1) Dz.U. L 248, str. 1.

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby
Publicznej wydanego w dniu 11 maja 2007 r. w sprawie
F-2/06 Luigi Marcuccio przeciwko Komisji, wniesione w

dniu 18 lipca 2007 r. przez Luigi'ego Marcussio

(Sprawa T-278/07 P)

(2007/C 211/103)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcussio (przedstawiciel: G. Cipressa,
adwokat)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
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Żądania wnoszącego odwołanie

— w każdym razie uchylenie zaskarżonego postanowienia w
całości;

— uwzględnienie żądań podniesionych przez niego w postępo-
waniu w pierwszej instancji;

— zasądzenie od Komisji na jego rzecz zwrotu ogółu kosztów i
wydatków poniesionych przez niego w związku z tym
postępowaniem;

— ewentualnie, przekazanie sprawy do ponownego rozpa-
trzenia przez Sąd do spraw Służby Publicznej.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie wnosi o uchylenie postanowienia Sądu do
spraw Służby Publicznej wydanego w dniu 11 maja 2007 r. w
sprawie F-2/06 Marcuccio przeciwko Komisji odrzucającego
skargę wniesioną przez wnoszącego odwołanie jako niedopusz-
czalną.

Wnoszący odwołanie podnosi następujące zarzuty:

— Jego zdaniem Sąd do spraw Służby Publicznej zniekształcił i
błędnie ocenił stan faktyczny oraz żądania przedstawione
przez wnoszącego odwołanie w sporządzonych przez niego
pismach procesowych. W tym kontekście wnoszący odwo-
łanie podnosi w szczególności, że rzeczywiste istnienie
decyzji kwestionowanej przez wnoszącego odwołanie w
postępowaniu w pierwszej instancji wynika jednoznacznie z
treści pisma Komisji z dnia 29 lipca 2005 r., w którym prze-
widziana została możliwość ponownego otwarcia akt spraw
uznanych za zakończone. Wskazanie na taką możliwość nie
pozostawia mianowicie zdaniem wnoszącego odwołanie
żadnej wątpliwości co do kwestii, że decyzja zaskarżona
przez wnoszącego odwołanie w postępowaniu w pierwszej
instancji nie tylko została wydana, ale również została
rzeczywiście wykonana;

— Wnoszący odwołanie uważa, że wydając postanowienie, w
którym sąd orzeka oczywistą niedopuszczalność skargi ze
względów porządku publicznego takich jak nieistnienie
niekorzystnego aktu, o którego stwierdzenie nieważności
wnosi skarżący, po próbie polubownego rozstrzygnięcia
sporu, sąd narusza prawo, tym bardziej, że nie przedstawił
wyczerpującego uzasadnienia tej decyzji odnoszącego się do
okoliczności przedmiotowej sprawy.

— Wnoszący odwołanie uważa, że naruszenie jego prawa do
obrony spowodowało doznanie przez niego krzywdy, która
nie może zostać naprawiona, ponieważ nie został on poin-
formowany o kontynuowaniu postępowania i w związku z
tym nie mógł był przedsięwziąć żadnych środków służących
lepszej obronie swoich praw. Po tym jak wnoszący odwo-
łanie otrzymał pismo od Sądu do spraw Służby Publicznej,
w którym został poinformowany o próbie polubownego
rozstrzygnięcia sporu, nie został on powiadomiony
pisemnie, ani też w żadnej innej formie, o kontynuowaniu
postępowania, a tym bardziej o wyniku tej próby. Ponadto
Sąd do spraw Służby Publicznej wydał zaskarżone postano-
wienie po upływie ponad sześciu miesięcy od chwili podjęcia
próby polubownego rozstrzygnięcia sporu. Dodatkowo
próba ta nie została przywołana w treści zaskarżonego
postanowienia.

— W końcu wnoszący odwołane podnosi całkowity brak
uzasadnienia zaskarżonego postanowienia oraz błędne
zastosowanie pojęcia niekorzystnego środka.

Skarga wniesiona w dniu 23 lipca 2007 r. — Francja prze-
ciwko Komisji

(Sprawa T-279/07)

(2007/C 211/104)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Republika Francuska (przedstawiciele: E. Belliard,
G. de Bergues, L. Butel i S. Ramet, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszej skardze skarżąca żąda stwierdzenia nieważności
decyzji Komisji C (2007) 2110 wersja ostateczna z dnia 10 maja
2007 r. uznającej za niezgodne z art. 86 ust. 1 WE, w związku
z art. 43 i 49 WE, przepisy francuskiego Code Monétaire et
Financier (kodeksu monetarnego i finansowego) zastrzegające
prawa specjalne do dystrybucji książeczek oszczędnościowych A
oraz niebieskich książeczek oszczędnościowych dla trzech insty-
tucji kredytowych, czyli Banque Postale, Caisses d'Épargne et de
Prévoyance oraz Crédit Mutuel.

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi pięć zarzutów.

Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia prawa do obrony i nieprze-
strzegania zasady kontradyktoryjności.

Po drugie, skarżąca podnosi, że Komisja popełniła oczywisty
błąd w ocenie uznając, że omawiane prawa specjalne stanowią
przeszkodę w swobodzie przedsiębiorczości i w konsekwencji
są niezgodne z art. 43 WE, bez wykazania, iż prawa te nie są
niezbędne i proporcjonalne w świetle nadrzędnych względów
interesu ogólnego, jakimi są cele obejmujące dostęp do zasobów
mieszkaniowych oraz dostępność usług bankowych.
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