
Strona pozwana: Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych (ERCEA) (przedstawiciele: M. Oliván Avilés 
i G. Bambara, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia częściowej nieważności umowy zawartej 
przez stronę skarżącą z ERCEA w zakresie, w jakim została ona 
zaszeregowana do grupy AD10. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna. 

2) J. Pepi pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. 
Badań Naukowych. 

3) Rada Unii Europejskiej, występująca w charakterze interwenienta, 
pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 184 z 23.6.2012, s. 23. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 6 lutego 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-67/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie 
— Niezgodność z prawem — Przesłanie pisma dotyczącego 
wykonania wyroku przedstawicielowi skarżącego w postępo
waniu odwoławczym od tego wyroku — Skarga oczywiście 
pozbawiona podstawy prawnej — Artykuł 94 lit. a) 

regulaminu postępowania) 

(2013/C 147/66) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berar
dis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji w sprawie 
wniosku skarżącego mającego na celu uzyskanie naprawienia 
szkody wynikłej z faktu, że pozwana przesłała pismo dotyczące 
skarżącego adwokatowi, który jeszcze nie reprezentował go w 
tej sprawie. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

2) L. Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez Komisję Europejską. 

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

( 1 ) Dz.U. C 311 z 13.10.2012, s. 16. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 29 stycznia 2013 r. — Brus przeciwko Komisji 

(Sprawa F-79/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga wszczynająca 
postępowanie — Wymogi formalne — Przedstawienie 
podnoszonych zarzutów — Skarga oczywiście niedopusz

czalna) 

(2013/C 147/67) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca: Karel Brus (Zaventem, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat J. Duvekot) 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji w sprawie 
odwołania skarżącego ze stanowiska i obniżenia kwoty emery
tury w następstwie postępowania dyscyplinarnego wszczętego w 
sprawie naruszenia art. 11 regulaminu pracowniczego. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) K. Brus pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 319 z 20.10.2012, s. 18. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 11 marca 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-131/12) 

(Służba publiczna — Artykuł 34 ust. 1 i 6 regulaminu postę
powania — Skarga wniesiona faksem w terminie do wnie
sienia skargi — Odręczny podpis adwokata różny od podpisu 
umieszczonego na przesłanym pocztą oryginale — Przekro
czenie terminu do wniesienia skargi — Oczywista 

niedopuszczalność) 

(2013/C 147/68) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności odmowy wypłaty odszkodo
wania z tytułu szkody, jaką skarżący poniósł w związku z 
przeniesieniem w stan spoczynku oraz wniosek o odszkodowa
nie. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) L. Marcuccio pokrywa własne koszty. 

Skarga wniesiona w dniu 24 września 2012 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-101/12) 

(2013/C 147/69) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o wycofaniu oferty przenie
sienia uprawnień emerytalnych przyjętej przez skarżącego i 
zastąpieniu jej nową ofertą, wyliczoną na podstawie nowych 
ogólnych przepisów wykonawczych. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie niezgodności z prawem art. 9 ogólnych prze
pisów wykonawczych do art. 11 ust. 2 załącznika VIII do 
regulaminu pracowniczego; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 czerwca 2011 r. 
uchylającej i zastępującej ofertę przeniesienia uprawnień 
emerytalnych, przyjętą w dniu 28 lipca 2010 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 czerwca 2011 r. 
o zastosowaniu do wniosku o przeniesienie uprawnień 

emerytalnych skarżącego parametrów, o których mowa w 
ogólnych przepisach wykonawczych do art. 11 ust. 2 
załącznika VIII do regulaminu pracowniczego z dnia 3 
marca 2011r.; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

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

(Sprawa F-150/12) 

(2013/C 147/70) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: G. Maximini, Rechtsanwalt) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Żądania strony skarżącej 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej w 
sprawie odmowy przyznania skarżącemu części dodatku na 
ponowne zagospodarowanie i zwrotu niektórych kosztów 
podróży. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej z dnia 29 
marca 2012 r. w zakresie, w jakim odmówiono w niej 
przyznania skarżącemu drugiej połowy dodatku na zagos
podarowanie określonego w art. 6 załącznika VII do regu
laminu pracowniczego oraz pełnego zwrotu kosztów 
podróży określonych w art. 7 ww. załącznika; 

— nakazanie stronie pozwanej wypłacenia skarżącemu drugiej 
połowy dodatku na zagospodarowanie w kwocie dodatko
wego miesięcznego wynagrodzenia, a także pełnej kwoty 
kosztów podróży do jego miejsca pochodzenia z racji 
zakończenia służby dla niego, jego żony oraz pozostającego 
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym głęboko 
niepełnosprawnego syna; 

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania i wszel
kimi kosztami, których poniesienie przez skarżącego było 
niezbędne.
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