
2) L. Marcuccio pokrywa własne koszty. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 28 stycznia 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-100/12) 

(Służba publiczna — Artykuł 34 ust. 1 regulaminu postępo
wania — Skarga wniesiona faksem w terminie do wniesienia 
skargi, podpisana za pomocą pieczątki odwzorowującej podpis 
adwokata lub innej metody powielania — Wniesienie skargi z 

przekroczeniem terminu — Oczywista niedopuszczalność) 

(2013/C 71/49) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w 
sprawie wypłaty skarżącemu odszkodowania z tytułu szkody, 
którą rzekomo poniósł z powodu opóźnienia w postępowaniu 
w sprawie przeniesienia go w stan spoczynku na podstawie art. 
53 regulaminu pracowniczego oraz z powodu braku decyzji 
dotyczącej ewentualnego zawodowego podłoża choroby, która 
spowodowała przeniesienie go w stan spoczynku. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) L. Marcuccio pokrywa własne koszty. 

Skarga wniesiona w dniu 26 października 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-126/12) 

(2013/C 71/50) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: M. Boury, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odpowiedzi na zażalenie, w którym 
skarżący domagał się, po pierwsze, uznania przez Komisję, że 

tylko niektóre dokumenty zawarte w jego aktach osobowych 
mogą zostać udostępnione sędziemu śledczemu Tribunal de 
première instance de Bruxelles oraz po drugie, uznania za 
bezprawne zatajenia przed tym sądem decyzji z dnia 2 lutego 
2001 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności odpowiedzi organu powołującego 
na zażalenie nr R/367/12; 

— uznanie za bezprawne zatajenia przed sądownictwem 
belgijskim prawdziwych akt osobowych skarżącego, a 
także decyzji organu powołującego z dnia 2 lutego 2001 
r. i całości związanych z tym dokumentów, dokumentów, o 
które zwróciły się do Komisji organy belgijskiego sądow
nictwa karnego; 

— uznanie za bezprawne przekazania Tribunal de Bruxelles 
poufnych dokumentów przedstawionych poza jakąkolwiek 
kontrolą prawną i z pominięciem przepisów regulaminu 
pracowniczego w ramach byłego wydziału ADMIN 
B9 zajmującego się dochodzeniem administracyjnym 
wszczętym w dniu 2 lutego 2001 r. przez organ powołu
jący, z naruszeniem przepisów regulaminu pracowniczego; 

— uznanie za bezprawną ingerencji w badanie jego skargi do 
Tribunal de Bruxelles, w celu zaszkodzenia skarżącemu, 
przez pracowników Komisji, którzy nie mieli ani upoważ
nienia, ani kompetencji; 

— uznanie, że przez cały okres trwania tej sprawy skarżący był 
ofiarą, podobnie jak jego rodzina, poważnych naruszeń 
podstawowych praw człowieka i że doznał poważnych i 
trudnych do naprawienia szkód i krzywd w wymiarze zawo
dowym, moralnym i materialnymi i z tego tytułu powinien 
uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie. 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2012 r. — ZZ 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-130/12) 

(2013/C 71/51) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese i A. 
Salerno) 

Strona pozwana: Parlament Europejski
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Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej podwojenia 
wysokości dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu na 
podstawie art. 67 ust. 3 regulaminu pracowniczego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji kierownika wydziału ds. 
uprawnień indywidualnych z dnia 4 sierpnia 2008 r. ogra
niczającej prawo strony skarżącej do uzyskania podwójnej 
wysokości dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu 
poprzez warunek wymagający, by „suma wszystkich szcze
gólnych kosztów wymaganych ze względu na charakter 
upośledzenia i obciążających” stronę skarżącą przewyższała 
333,19 EUR miesięcznie, oraz decyzji kierownika wydziału 
ds. uprawnień indywidualnych z dnia 24 października 2008 
r. odmawiającej w danym przypadku przyznania podwójnej 
wysokości dodatku, potwierdzonych po ponownym rozpat
rzeniu sprawy decyzją kierownika wydziału ds. uprawnień 
indywidualnych z dnia 5 grudnia 2011 r., która została z 
kolei potwierdzona decyzją Sekretarza Generalnego Parla
mentu Europejskiego z dnia 20 lipca 2012 r. oddalającą 
zażalenie strony skarżącej, doręczoną stronie skarżącej w 
dniu 23 lipca 2012 r.; 

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 7 grudnia 2012 r. — ZZ 
przeciwko ECMNiN 

(Sprawa F-148/12) 

(2013/C 71/52) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, 
A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal adwokaci) 

Strona pozwana: Europejskie Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej sprawozdanie 
z oceny skarżącego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 
31 grudnia 2011 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 marca 2012 r. 
ustanawiającej sprawozdanie z oceny 2012, obejmujące 
okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. 

— w razie konieczności stwierdzenie nieważności dorozu
mianej decyzji organu upoważnionego do zawierania 
umów z dnia 26 października 2012 r. oddalającej zażalenie 
skarżącego mające na celu zmianę jego sprawozdania oceny 
2012. 

— obciążenie ECMNiN kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 13 grudnia 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-152/12) 

(2013/C 71/53) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, 
A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o obliczeniu dodatkowych lat 
zaliczanych do uprawnień emerytalnych nabytych przed 
rozpoczęciem służby na podstawie nowych ogólnych przepisów 
wykonawczych 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 26 marca 2012 r. 
dotyczącej dodatkowych lat zaliczanych do uprawnień 
emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby w 
Komisji na podstawie art. 11 ust. 2 załącznika VIII do regu
laminu pracowniczego; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o odda
leniu zażalenia z dnia 3 września 2012, skierowanego 
przeciwko decyzji ustalającej dodatkowe lata zaliczane do 
uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem 
służby w systemie emerytalnym Unii; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2012 r. — ZZ 
przeciwko ESDZ 

(Sprawa F-154/12) 

(2013/C 71/54) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: F. Parrat, adwokat) 

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych
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