
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 12 maja 2011 r. — Caminiti przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-71/09) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga oczywiście pozba
wiona podstawy — Wejście w życie rozporządzenia 
(WE, EURATOM) nr 723/2004 — Artykuły 44 i 46 regula
minu pracowniczego — Artykuł 7 załącznika XIII do regula
minu pracowniczego — Zaszeregowanie — Mnożnik — 

Punkty awansu) 

(2012/C 138/58) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Paolo Caminiti (Tubize, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat L. Levi) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
J. Baquero Cruz, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o 
zaszeregowaniu skarżącego do kategorii służbowej AST9, 
stopień 4, z którą wiąże się mnożnik 1 i w konsekwencji 
przywrócenie skarżącego do kategorii służbowej AST9, stopień 
2 z utrzymaniem w mocy mnożnika 1,071151. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako w części oczywiście niedopuszczalna 
a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej. 

2) Zasądza się zapłatę przez P. Caminitiego na rzecz Sądu do spraw 
Służby Publicznej kwoty 500 EUR na podstawie art. 94 regula
minu postępowania 

3) Paolo Caminiti pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 244 z 10.10.2009, s. 17. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 16 marca 2011 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-21/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie 
— Niezgodność z prawem — Przesłanie pisma dotyczącego 
kosztów postępowania adwokatowi, który reprezentował 
skarżącego w tym postępowaniu — Skarga oczywiście pozba
wiona podstawy prawnej — Artykuł 94 regulaminu 

postępowania) 

(2012/C 138/59) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, adwokat A. Dal Ferro) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaleniu wniosku 
skarżącego mającego na celu uzyskanie odszkodowania w 
związku z okolicznością, że pozwana wysłała pismo dotyczące 
skarżącego adwokatowi, który już nie był jego przedstawicie
lem. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

2) Luigi Marcuccio zostaje obciążony całością kosztów postępowania. 

3) Zasądza się zapłatę przez L. Marcuccio na rzecz Sądu do spraw 
Służby Publicznej kwoty 2000 EUR. 

( 1 ) Dz.U. C 161 z 19.6.2010, s. 57. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 13 kwietnia 2011 r. — Wilk przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-32/10) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego — 
Zwrot kosztów — Dodatek na zagospodarowanie — Osied
lenie się z rodziną w miejscu zatrudnienia — Zwrot nienależ
nego świadczenia — Skarga oczywiście niedopuszczalna lub 

oczywiście pozbawiona podstawy prawnej) 

(2012/C 138/60) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Christian Wilk (Trewir, Niemcy) (przedstawiciel: 
R. Adam, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
D. Martin, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej, w 
związku z rozwodem skarżącego, zwrot połowy wypłaconego 
mu dodatku na zagospodarowanie, a także żądanie odszkodo
wania 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga Ch. Wilka zostaje odrzucona w części jako oczywiście 
niedopuszczalna i w części jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej.
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