
3) Luigi Marcuccio zapłaci na rzecz Sądu do spraw Służby Publicznej 
Unii Europejskiej kwotę 2 000 EUR. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s. 67. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia 
izba) z dnia 30 maja 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-102/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Artykuł 34 ust. 1 i 6 regulaminu postę
powania — Skarga złożona faksem w terminie do wniesienia 
skargi — Odręczny podpis złożony na faksie, różniący się od 
podpisu na oryginale skargi wysłanym pocztą — Wniesienie 

skargi po terminie — Oczywista niedopuszczalność) 

(2013/C 252/87) 

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 dorozumianej decyzji Komisji o 
odmowie zapłaty na rzecz skarżącego kosztów podróży z 
miejsca wykonywania czynności służbowych do miejsca pocho
dzenia za lata 2005-2010. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

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

( 1 ) Dz.U. C 126 z 28.4.2012, s. 27. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (skład 
jednoosobowy) z dnia 18 czerwca 2013 r. — Rodrigues 

Regalo Corrêa przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-114/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Wynagrodzenie — Dodatki rodzinne — 
Dodatek edukacyjny — Warunki przyznania — Potrącenie 
kwoty dodatku tego samego rodzaju pobieranego z innego 

źródła — Skarga oczywiście bezzasadna) 

(2013/C 252/88) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: João Manuel Rodrigues Regalo Corrêa (Kehlen, 
Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat A. Salerno) 

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M. Ecker 
et V. Montebello-Demogeot, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Służba publiczna — Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji 
Parlamentu uznającej określone formy pomocy finansowej 
państwa członkowskiego dla studentów za świadczenia tego 
samego rodzaju co świadczenia rodzinne i potrącającej te 
formy pomocy z dodatku edukacyjnego otrzymywanego przez 
skarżącego, jak również stwierdzenia nieważności decyzji w 
sprawie potrącenia nienależnie pobranych kwot. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga J.M. Rodriguesa Regala Corrêi zostaje oddalona jako oczy
wiście pozbawiona wszelkiej podstawy prawnej. 

2) João Manuel Rodrigues Regalo Corrêa pokrywa własne koszty oraz 
koszy poniesione przez Parlament Europejski. 

( 1 ) Dz.U. C 6 z 7.1.2012, s. 28. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (w 
składzie jednego sędziego) z dnia 4 czerwca 2013 r. — 

Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa F-119/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Artykuł 34 ust. 1 regulaminu postępo
wania — Skarga wniesiona faksem w terminie do wniesienia 
skargi i podpisana za pomocą pieczęci lub innego sposobu 
odwzorowania podpisu adwokata — Wniesienie skargi z 

przekroczeniem terminu) 

(2013/C 252/89) 

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, w charakterze pełnomocników, 
wspierani przez adwokata A. Dal Ferra) 

Przedmiot sprawy 

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji Komisji o odda
leniu wniosku skarżącego mającego na celu po pierwsze napra
wienie szkód, jakie miał on ponieść w związku z wejściem 
członków personelu Komisji do jego mieszkania służbowego 
w Luandzie w dniach 14, 16 i 19 marca 2002 r., i po drugie 
wydanie kopii zdjęć wykonanych przy tej okazji oraz znisz
czenie wszelkich dokumentów dotyczących tego zdarzenia.
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