
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berar
dis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy, wspierani przez A. Dal 
Ferrę, avocat)) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie 
wniosku skarżącego o uzyskanie odszkodowania w związku z 
przesłaniem przez stronę pozwaną pisma dotyczącego skarżą
cego do jego adwokata oraz żądanie odszkodowania. 

Sentencja postanowienia 

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

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty 
poniesione przez Komisję Europejską. 

3) Luigi Marcuccio wpłaci na rzecz Sądu kwotę 2 000 EUR. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga 
izba) z dnia 17 października 2013 r. — Marcuccio 

przeciwko Komisji 

(Sprawa F-145/12) 

(Służba publiczna — Artykuł 34 §§ 1 i 6 regulaminu postę
powania — Skarga wniesiona faksem w terminie do wnie
sienia skargi powiększonym o dziesięciodniowy termin 
uwzględniający odległość — Skarga wniesiona pocztą w 
ciągu dziesięciu kolejnych dni — Brak identyczność pomiędzy 
jedną a drugą — Przekroczenie terminu do wniesienia skargi) 

(2014/C 71/71) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej wniosek 
skarżącego o rewaloryzację jego renty inwalidzkiej. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty postępowania. 

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z 
dnia 12 grudnia 2013 r. — Debaty przeciwko Radzie 

(Sprawa F-47/13) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w 
sprawie awansu (2012) — Decyzja o nieawansowaniu skarżą
cego — Przeniesienie do innej instytucji w trakcie postępo
wania w sprawie awansu poprzedzającego postępowanie, 
podczas którego ewentualna decyzja o awansie doszłaby do 
skutku — Instytucja właściwa do wydania decyzji o 

awansowaniu przeniesionego urzędnika) 

(2014/C 71/72) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Pierre Debaty (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: 
adwokat M. Velardo) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. 
Bauer i A. Bisch, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o nieumieszczeniu 
skarżącego na liście urzędników z grupy funkcyjnej AD propo
nowanych do awansu w 2012 r. 

Sentencja postanowienia 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

2) Pierre Debaty pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej. 

( 1 ) Dz.U. C 207 z 20.7.2013, s. 63. 

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
27 stycznia 2014 r. — Loescher przeciwko Radzie 

(Sprawa F-134/12) ( 1 ) 

(2014/C 71/73) 

Język postępowania: francuski 

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 26 z 26.1.2013, s. 74.
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