
— 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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