
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 8 maja 2013 r. — Z przeciwko Trybunałowi 

Sprawiedliwości 

(Sprawa F-71/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Umorzenie postępowania) 

(2013/C 252/84) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Z (Luksemburg, Luksemburg) 

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(przedstawiciel: A.V. Placco, pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z oceny za 
okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. 
oraz zasądzenie od strony pozwanej określonej kwoty tytułem 
zadośćuczynienia za krzywdę. 

Sentencja postanowienia 

1) Umarza się postępowanie w sprawie F-71/11 Z przeciwko Trybu
nałowi Sprawiedliwości. 

2) Strona skarżąca pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosz
tami poniesionymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europej
skiej. 

( 1 ) Dz.U. C 355 z 3.12.2011, s. 30. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (w 
składzie jednego sędziego) z dnia 18 czerwca 2013 r. — 

Jargeac i in. przeciwko Komisji 

(Sprawa F-98/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — 
Dodatek edukacyjny — Warunki przyznania — Odliczenie 
dodatku o podobnym charakterze pobieranego z innego źródła 
— Skarga w części oczywiście niedopuszczalna i w części 

oczywiście bezzasadna) 

(2013/C 252/85) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Bernard Jargeac i in. (Hostert, Luksemburg) 
(przedstawiciele: początkowo adwokaci F. Moyse i A. Salerno, 
następnie adwokat A. Salerno) 

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

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o uznaniu 
niektórych rodzajów pomocy finansowej udzielanych przez 
państwo członkowskie studentom studiów wyższych za dodatki 
podobnego rodzaju co dodatki rodzinne i odliczeniu kwoty 
tych rodzajów pomocy finansowej od kwoty dodatku edukacyj
nego przyznanego urzędnikom będącym rodzicami tych 
studentów oraz stwierdzenie nieważności decyzji o przystą
pieniu do odzyskania nienależnie wypłaconych kwot. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga w zakresie, w jakim wniósł ją P. Finch, zostaje odrzucona 
jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Skarga w zakresie, w jakim wnieśli ją B. Jargeac, J. Aliaga Artero, 
R. Charrière, R. Clarke, F. Domingues, H. Hughes, J. Lanneluc i 
A. Zein zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

3) B. Jargeac i ośmioro pozostałych urzędników lub byłych urzędni
ków, których nazwiska widnieją w załączniku, pokrywają własne 
koszty i zostają obciążeni kosztami poniesionymi przez Komisję 
Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 347 z 26.11.2011, s. 47. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 18 czerwca 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-100/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wynagrodzenie — Dieta 
dzienna — Warunki przyznania — Rzeczywiste osiedlenie się 
w miejscu zatrudnienia — Skarga oczywiście pozbawiona 
podstawy prawnej — Koszty sądowe — Artykuł 94 

regulaminu postępowania) 

(2013/C 252/86) 

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 J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata A. Dal Ferro) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie zapłaty na 
rzecz skarżącego dziennych diet w związku z decyzją o prze
niesieniu go z delegacji w Angoli do siedziby w Brukseli. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa swoje własne koszty oraz koszty ponie
sione przez Komisję Europejską.
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