
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 7 listopada 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-19/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu 
postępowania — Pismo wszczynające postępowanie złożone 
za pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi — 
Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu na 
oryginale pisma przesłanego pocztą — Wniesienie skargi z 
przekroczeniem terminu — Oczywista niedopuszczalność — 

Brak) 

(2013/C 377/52) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berar
dis-Kayer i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, A. Dal Ferro, avocat) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności pisma Komisji zawierającego 
jedną lub kilka decyzji dotyczących sytuacji administracyjnej 
skarżącego oraz żądanie odszkodowania. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony 
kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 138 z 12.5.2012, s. 34. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 7 listopada 2013 r. — CA przeciwko Komisji 

(Sprawa F-60/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga wszczynająca 
postępowanie — Wymogi formalne — Przedstawienie 
podnoszonych zarzutów — Skarg oczywiście niedopuszczalna) 

(2013/C 377/53) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: CA (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. 
Guerrieri Ciaceri) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji pozwanej o nieprzy
znaniu skarżącej sześciu punktów awansu w ramach postępo
wania w sprawie awansu (2011) i przyznania punktów wyma
ganych w celu awansowania skarżącej do grupy zaszeregowania 
AST 2 z mocą wsteczną. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) CA pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesio
nymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 243 z 11.8.2012, s. 34. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 7 listopada 2013 r. — Marcuccio przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-94/12) 

(Służba publiczna — Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postę
powania — Pismo wszczynające postepowanie złożone za 
pośrednictwem faksu w terminie do wniesienia skargi — 
Odręczny podpis adwokata różniący się od podpisu na orygi
nale pisma przesłanego pocztą — Wniesienie skargi z 

przekroczeniem terminu — Oczywista niedopuszczalność) 

(2013/C 377/54) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie 
wniosku skarżącego o przyznanie mu zadośćuczynienia w 
wysokości 20 000 EUR z tytułu rzekomo doznanej przez 
niego krzywdy w związku ze złamaniem tajemnicy lekarskiej. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postępowania. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza 
izba) z dnia 23 października 2013 r. — Palleschi przeciwko 

Komisji 

(Sprawa F-123/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Członek personelu kontraktowego do 
zadań pomocniczych — Artykuł 3b WZiP — Wniosek o 
zmianę kwalifikacji na umowę o pracę w charakterze członka 
personelu tymczasowego na czas nieokreślony — Skarga 

oczywiście pozbawiona podstawy prawnej) 

(2013/C 377/55) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Maria-Pia Palleschi (Bruksela, Belgia) (przedsta
wiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. 
Louis i É. Marchal)
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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i 
G. Gattinara, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w 
sprawie wniosku skarżącej o zmianę kwalifikacji jej umowy o 
pracę w charakterze członka personelu kontraktowego do zadań 
pomocniczych na umowę o pracę na czas nieokreślony w 
charakterze członka personelu tymczasowego. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

2) M.P. Palleschi pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami 
poniesionymi przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 389 z 15.12.2012, s. 9. 

Skarga wniesiona w dniu 2 lipca 2013 r. — ZZ przeciwko 
Komisji 

(Sprawa F-65/13) 

(2013/C 377/56) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: L. Mansullo, avocat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej w sprawie wniosku 
skarżącego skierowanego do Komisji o to, by ta wypłaciła mu 
kwotę 10 000 EUR tytułem rzekomo poniesionej szkody w 
związku z przesłaniem pisma informującego go, między innymi 
o tym, że Komisja dokonała potrącenia jego roszczeń o zwrot 
kosztów, którymi została obciążona, o kwoty, które on był 
winien Komisji. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej, bez względu 
na sposób jej sformułowania, w sprawie wniosku o odszko
dowanie z dnia 20 czerwca 2012 r., zawartego w piśmie z 
dnia 20 czerwca 2012 r.; 

— stwierdzenie nieważności pisma z dnia 27 sierpnia 2012 r., 
otrzymanego przez skarżącego w dniu 9 października 2012 
r., zawierającego wzmiankę na górze po prawej stronie 
pierwszej z trzech składających się nań stron 
„Ref.Ares(2012)1003126 — 27 sierpnia 2012 r.”; 

— o ile zajdzie potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji 
odmownej, bez względu na sposób jej sformułowania, w 
sprawie zażalenia z dnia 24 października 2012 r.; 

— o ile zajdzie potrzeba, stwierdzenie nieważności pisma z 
dnia 11 lutego 2013 r., otrzymanego przez skarżącego w 
dniu 22 marca 2013 r., oznaczonego sygnaturą HR.D.2/ 
MB/ac 170184, sporządzonego w języku włoskim, składa
jącego się z dwóch jednostronnie zapisanych kartek papieru 
maszynowego; 

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 
10 000,00 EUR, powiększonej o odsetki w wysokości 
10 % rocznie z roczną kapitalizacją od dnia 21 czerwca 
2012 r. do dnia całkowitej spłaty powyższej kwoty; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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