
Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, 
a w części oddalona jako oczywiście bezzasadna. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosz
tami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 25 z 28.1.2012, s. 71. 

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

Komisji 

(Sprawa F-141/11) ( 1 ) 

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

terminie — Oczywista niedopuszczalność) 

(2013/C 252/90) 

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 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji Komisji 
o oddaleniu wniosku skarżącego o zapłatę jego zaległego wyna
grodzenia za miesiące wrzesień-grudzień 2010 oraz styczeń 
2011 

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 65 z 3.3.2012, s. 25. 

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

Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa F-143/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Oddalenie przez organ powołujący 
wniosku o zwrot kosztów poniesionych w związku z postępo
waniem — Skarga o stwierdzenie nieważności mająca ten sam 
przedmiot co wniosek o ustalenie kosztów sądowych — 

Oczywista niedopuszczalność) 

(2013/C 252/91) 

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 

Żądanie stwierdzenia nieważności dorozumianej decyzji Komisji 
o odmowie zwrotu jednej czwartej kosztów poniesionych przez 
skarżącego w sprawie F-81/09 Marcuccio przeciwko Komisji, do 
czego Komisja została zobowiązana w wyroku z dnia 15 lutego 
2011 r. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosz
tami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 65 z 3.3.2012, s. 26. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 24 czerwca 2013 r. — Mateo Pérez 

przeciwko Komisji 

(Sprawa F-144/11) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Żądanie stwier
dzenia nieważności sprostowania ogłoszenia o konkursie — 
Sprostowanie niezawierające warunków wykluczających 
skarżącego — Brak aktu niekorzystnego — Niedopuszczenie 
do etapu oceny zintegrowanej — Dopuszczalność — Termin 
do wniesienia skargi — Przekroczenie terminu — Oczywista 

niedopuszczalność) 

(2013/C 252/92) 

Język postępowania:hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Carlos Mateo Pérez (Alicante, Hiszpania) (przed
stawiciel: adwokat I. Ruiz García)
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