
Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby 
Publicznej wydanego w dniu 10 listopada 2009 r. w 
sprawie F-70/07, Marcuccio przeciwko Komisji, 
wniesione w dniu 26 stycznia 2010 r. przez Luigiego 

Marcuccio 

(Sprawa T-38/10 P) 

(2010/C 80/68) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— w każdym razie: uchylenie w całości zaskarżonego postano
wienia; 

— stwierdzenie, że skarga wniesiona w pierwszej instancji, w 
związku z którą zostało wydane zaskarżone postanowienie 
była całkowicie dopuszczalna; 

— tytułem żądania głównego: uwzględnienie w całości żądań 
skargi wniesionej w pierwszej instancji; 

— nakazanie drugiej stronie postępowania zapłaty na rzecz 
wnoszącego odwołanie wszystkich kosztów poniesionych 
przez niego na wszystkich dotychczasowych etapach postę
powania; 

— tytułem żądania pomocniczego: odesłanie sprawy do Sądu 
do spraw Służby Publicznej w celu wydania przezeń ponow
nego rozstrzygnięcia w zmienionym składzie osobowym 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsze odwołanie dotyczy postanowienia Sądu do spraw 
Służby Publicznej (SSP) z dnia 10 listopada 2009 r. Postano
wieniem tym zostały odrzucone jako oczywiście niedopusz
czalne pierwsze, drugie, trzecie i szóste żądanie skargi mającej 
na celu nakazanie Komisji naprawienie szkody powstałej 

w wyniku odmowy zwrotu powtarzających się kosztów, które 
wnoszący odwołanie miał ponieść w ramach sprawy T-176/04 
Marcuccio przeciwko Komisji. 

Celem uzasadnienia swoich żądań wnoszący odwołanie podnosi 
dokonanie błędnej interpretacji i błędne zastosowanie pojęcia 
wniosku, zawartego w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego 
urzędników, nieuzasadnione i nielogiczne odejście od odnoś
nego orzecznictwa, całkowity brak uzasadnienia, naruszenie 
obowiązku nieuwzględnienia żądań strony przeciwnej, które 
zostały przedstawione po upływie terminu, błąd proceduralny 
polegający na uwzględnieniu aktu zatytułowanego „wniosek o 
umorzenie postępowania” a także naruszenie art. 6 europejskiej 
konwencji praw człowieka i art. 47 Karty Praw Podstawowych 
Unii Europejskiej. 

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby 
Publicznej wydanego w dniu 25 listopada 2009 r. w 
sprawie F-11/09, Marcuccio przeciwko Komisji, 
wniesione w dniu 3 lutego 2010 r. przez Luigiego 

Marcuccio 

(Sprawa T-44/10 P) 

(2010/C 80/69) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— w każdym razie: uchylenie w całości zaskarżonego postano
wienia; 

— stwierdzenie, że skarga wniesiona w pierwszej instancji, w 
związku z którą zostało wydane zaskarżone postanowienie 
była całkowicie dopuszczalna; 

— tytułem żądania głównego: uwzględnienie w całości żądań 
skargi wniesionej w pierwszej instancji;
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