
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 4 listopada 2008 r. — Marcuccio przeciwko

Komisji

(Sprawa F-133/06) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wniosek o zwrot przed-
miotów o charakterze osobistym — Decyzja o odrzuceniu zaża-
lenia wydana w języku innym niż język ojczysty urzędnika —
Skarga złożona po upływie przewidzianego terminu —

Oczywista niedopuszczalność)

(2009/C 6/90)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedsta-
wiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy wspierani przez
adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji odrzucającej wniosek
skarżącego o dostarczenie mu do jego aktualnego miejsca
zamieszkania przedmiotów pozostawionych uprzednio w służ-
bowym miejscu zakwaterowania, które zostało mu przydzielone
w Angoli a także wniosek o przyznanie odszkodowania.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) L. Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 223 z dnia 22.9.2007 r., s 18.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 4 listopada 2008 r. — Marcuccio przeciwko

Komisji

(Sprawa F-18/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wniosek —

Powiadomienie o wyraźnym odrzuceniu po dokonaniu odrzu-
cenia dorozumianego — Akt wyłącznie potwierdzający —
Zażalenie złożone po upływie przewidzianego terminu —

Oczywista niedopuszczalność)

(2009/C 6/91)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedsta-
wiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy wspierani przez
adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 25 października 2005
r. odrzucającej wniosek skarżącego o uznanie iż cierpi on na
poważną chorobę dla potrzeb stosowania art. 72 regulaminu
pracowniczego oraz przepisów wspólnego reżimu ubezpie-
czenia chorobowego instytucji Wspólnot Europejskich.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze strona zostaje obciążona własnymi kosztami postępo-
wania.

(1) Dz.U. C 223 z dnia 22.9.2007 r., s 18.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 4 listopada 2008 r. — Marcuccio przeciwko

Komisji

(Sprawa F-87/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga odszkodowawcza
— Zarzut niezgodnego z prawem zachowania służby
medycznej Komisji — Niedopuszczalność — Brak złożenia

wniosku o odszkodowanie w rozsądnym terminie)

(2009/C 6/92)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedsta-
wiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy wspierani przez
adwokata A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o nieuwzględnieniu
wniosku skarżącego o przyznanie mu odszkodowania za
krzywdę, którą miał odnieść w związku z niezgodnym z
prawem zachowaniem służby medycznej Komisji mającym mieć
miejsce w ramach postępowania w przedmiocie trzech zaświad-
czeń lekarskich przedłożonych przez skarżącego w 2001 r.
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Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) L. Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 247 z dnia 20.10.2007 r., s. 45.

Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2008 r. — Pleijte
przeciwko Komisji

(Sprawa F-91/08)

(2009/C 6/93)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Johanna Gerdina Pleijte (Senningerberg, Luksem-
burg) (przedstawiciel: adwokat P. Nelissen Grade)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nie
zamieszczeniu nazwiska skarżącej na wstępnej liście spełniają-
cych warunki urzędników w ramach postępowania w sprawie
certyfikacji za rok 2007 oraz o odjęciu okresu przebywania na
urlopie z przyczyn osobistych od okresu dziesięciu lat uwzględ-
nionego przy ustalaniu zaszeregowania skarżącej dla potrzeb
wspomnianego postępowania.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z
dnia 7 sierpnia 2008 r. odrzucającej zażalenie skarżącej;

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nie
zamieszczeniu nazwiska skarżącej na wstępnej liście spełnia-
jących warunki urzędników w ramach postępowania w
sprawie certyfikacji za rok 2007;

— zamieszczenie nazwiska skarżącej na liście spełniających
warunki urzędników dokonane w terminie pozwalającym jej
na uczestnictwo w programie szkolenia przewidzianym
przez art. 6 regulaminu pracowniczego;

— zmiana metodologii na której opiera się informacja admini-
stracyjna z dnia 8 stycznia 2008 r. wydana na podstawie

decyzji Komisji C(2007)5694 z dnia 20 listopada 2007 r. o
ogólnych postanowieniach dotyczących wykonania art. 45b
w zakresie odnoszącym się do ustalania stażu pracy w insty-
tucjach;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 19 listopada 2008 r. — Marcuccio
przeciwko Komisji

(Sprawa F-94/08)

(2009/C 6/94)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedsta-
wiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności pisma w drodze którego Komisja
przedstawia swój zamiar pokrycia należności odpowiadających
kosztom postępowania poprzez odjęcie tej kwoty od kwoty
renty inwalidzkiej wypłacanej skarżącemu a także wniosek o
przyznanie odszkodowania za poniesioną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności pisma z dnia 28 marca 2008 r.
oraz zaskarżonej decyzji;

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji odrzuca-
jącej zażalenie z dnia 19 kwietnia 2008 r.;

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma z dnia 11
sierpnia 2008 r.;

— zasądzenie od Komisji Europejskiej odszkodowania w wyso-
kości 10000 EUR bądź kwoty wyższej albo niższej jeśli Sąd
uzna to za słuszne odpowiadającego krzywdzie odniesionej
przez skarżącego w związku z aktami o których stwier-
dzenie nieważności on wnosi;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.
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