
Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie 
art. 263 TFUE, nieważności dyrektywy Komisji 2013/2/UE z 
dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, w zakresie, w 
jakim dodaje ona „rolki, tuby oraz cylindry, wokół których 
nawijany jest giętki materiał (np. folia z tworzywa sztucz
nego, aluminium, papier)” do przykładów produktów stano
wiących opakowania; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów, 
które są zasadniczo identyczne z pierwszymi pięcioma zarzu
tami podniesionymi w ramach sprawy T-202/13 Group d'Hy
giène przeciwko Komisji lub są do nich podobne. 

Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2013 r. — Melitta 
France przeciwko Komisji 

(Sprawa T-224/13) 

(2013/C 171/68) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Melitta France (Chezy-sur-marne, Francja) 
(przedstawiciel: adwokat H. Weil) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie 
art. 263 TFUE, nieważności dyrektywy Komisji 2013/2/UE z 
dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, w zakresie, w 
jakim dodaje ona „rolki, tuby oraz cylindry, wokół których 
nawijany jest giętki materiał (np. folia z tworzywa sztucz
nego, aluminium, papier)” do przykładów produktów stano
wiących opakowania; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów, 
które są zasadniczo identyczne lub podobne do tych podniesio
nych w ramach sprawy T-202/13 Group d'Hygiène przeciwko 
Komisji. 

Odwołanie wniesione w dniu 14 kwietnia 2013 r. przez 
Luigiego Marcuccia od postanowienia wydanego w dniu 6 
lutego 2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w 
sprawie F-67/12 Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa T-226/13 P) 

(2013/C 171/69) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uwzględnienie wszystkich żądań wnoszącego odwołanie 
przedstawionych w pierwszej instancji; 

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania w pierwszej 
instancji. 

Zarzuty i główne argumenty 

W niniejszej sprawie wnoszący odwołanie skarży się na posta
nowienie z dnia 6 lutego 2013 r., na mocy którego Sąd do 
Spraw Służby Publicznej oddalił jako oczywiście bezzasadną 
skargę dotyczącą, po pierwsze, stwierdzenia nieważności 
decyzji, na mocy której Komisja Europejska oddaliła wniosek 
o naprawienie szkody wynikłej z faktu przesłania pisma doty
czącego zasad wykonania wyroku wydanego przez Sąd w dniu 
4 listopada 2008 r. w sprawie F-41/06 Marcuccio przeciwko 
Komisji adwokatowi, który reprezentował wnoszącego odwo 
łanie w ramach odwołania wniesionego od tego wyroku oraz, 
po drugie, zobowiązania Komisji do naprawienia szkody, jaką 
wnoszący odwołanie poniósł w następstwie tej okoliczności. 

Na poparcie swojej skargi wnoszący odwołanie podnosi zarzut 
całkowitego braku uzasadnienia oddalenia żądania odszkodo
wawczego, w tym również ze względu na niewystarczające 
zbadanie oraz przeinaczenie dowodów, arbitralną oraz błędną 
i nieracjonalną wykładnię oraz stosowanie: 

— norm prawnych dotyczących ustalenia odpowiedzialności 
akwiliańskiej instytucji Unii Europejskiej;
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— pojęcia obowiązku uzasadnienia spoczywającego na każdej 
instytucji Unii Europejskiej oraz sądach Unii Europejskiej; 

— pojęcia bezprawnego zachowania instytucji Unii Europej
skiej. 

Wnoszący odwołanie wskazuje również na niezgodność z 
prawem decyzji wydanych przez sąd pierwszej instancji w 
przedmiocie kosztów. 

Odwołanie wniesione w dniu14 kwietnia 2013 r. przez 
Luigiego Marcuccia od wyroku wydanego w dniu 21 
lutego 2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w 
sprawie F-113/11, Marcuccio przeciwko Komisji 

Europejskiej 

(Sprawa T-229/13 P) 

(2013/C 171/70) 

Język postępowania: włoski 

Parties 

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

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona wnosząca odwołanie zwraca sią do Sądu o: 

— uchylenie w całości i bez wyjątku zaskarżonego orzeczenia; 

— przekazanie sprawy Sądowi do spraw Służby Publicznej. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty są identyczne z tymi, które zostały 
przytoczone w sprawie T-203/13 P Marcuccio przeciwko 
Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2013 r. — Wepa 
Lille przeciwko Komisji 

(Sprawa T-231/13) 

(2013/C 171/71) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Wepa Lille (Bousbecque, Francja) (przedstawi
ciele: adwokaci J.M. Leprêtre i N. Chahid-Nouraï) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie 
art. 263 TFUE, nieważności dyrektywy Komisji 2013/2/UE z 
dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, w zakresie, w 
jakim wprowadza ona walce do nawijania, z wyjątkiem 
walców do użytku przemysłowego, do wykazu przykładów 
opakowań; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi sześć zarzutów, 
które są zasadniczo identyczne z tymi podniesionymi w ramach 
sprawy T-202/13 Group d'Hygiène przeciwko Komisji lub są do 
nich podobne. 

Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2013 r. — SCA 
Hygiène Products przeciwko Komisji 

(Sprawa T-232/13) 

(2013/C 171/72) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: SCA Hygiene Products (Tremblay en France, 
Francja) (przedstawiciele: adwokaci J.M. Leprêtre i N. Chahid- 
Nouraï) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie ze skutkiem natychmiastowym, na podstawie 
art. 263 TFUE, nieważności dyrektywy Komisji 2013/2/UE z 
dnia 7 lutego 2013 r. zmieniającej załącznik I do dyrektywy 
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
opakowań i odpadów opakowaniowych, w zakresie, w 
jakim wprowadza ona walce do nawijania, z wyjątkiem 
walców do użytku przemysłowego, do wykazu przykładów 
opakowań; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi sześć zarzutów, 
które są zasadniczo identyczne z tymi podniesionymi w ramach 
sprawy T-202/13 Group d'Hygiène przeciwko Komisji lub są do 
nich podobne.
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