
A felperesek azt állítják, hogy a megtámadott aktus jogellenes, 
mivel az akrilamid tudományosan és jogilag hibás értékelésén 
alapul. Állításuk szerint az alperes nyilvánvaló értékelési hibát 
követett el a megtámadott aktus elfogadása során. A felperesek 
nevezetesen azt állítják, hogy a megtámadott aktus sérti a 
különös aggodalomra okot adó anyagok REACH alapján történő 
beazonosítására megállapított, alkalmazandó szabályokat. 

Összegezve, a felperesek azt kifogásolják, hogy a megtámadott 
aktus valójában az alapján azonosítja az akrilamidot különös 
aggodalomra okot adó anyagként, hogy az akrilamid vegyi 
anyag. A felperesek azonban azt állítják, hogy az akrilamidot 
kizárólag intermedierként használják, és ezért az említett 
rendelet 2. cikkének (8) bekezdése és 59. cikke alapján mentesül 
a REACH-engedélyekre vonatkozó VII. cím alól. 

A felperesek továbbá előadják, hogy a megtámadott aktust 
elegendő bizonyíték nélkül fogadták el, és ezért az alperes nyil
vánvaló értékelési hibát követett el. 

Végül a felperesek azt kifogásolják, hogy a megtámadott aktus a 
REACH követelményein túl az arányosság és az egyenlő 
bánásmód elvét is sérti. 

( 1 ) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létreho
zásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 
793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 
93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helye
zéséről szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parla
menti és tanácsi rendelet (HL 2006. L 396., 1. o.; helyesbítések: 
HL 2007. L 136., 3. o.; HL 2008. L 141., 22. o.; HL 2009. 
L 36., 84. o.) 

A Közszolgálati Törvényszék F-94/08. sz., Marcuccio 
kontra Bizottság ügyben 2009. október 29-én hozott 
végzése ellen Luigi Marcuccio által 2010. június 15-én 

benyújtott fellebbezés 

(T-12/10. P. sz. ügy) 

(2010/C 63/86) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Fellebbező: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: 
G. Cipressa ügyvéd) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság 

A fellebbező kérelmei 

— a Törvényszék mindenképpen teljes mértékben és bármi
nemű kivétel nélkül helyezze hatályon kívül a megtámadott 
végzést; 

— a Törvényszék állapítsa meg, hogy az elsőfokú eljárásban 
hozott végzés alapjául szolgáló kereset teljes mértékben, 
tökéletesen és bárminemű kivétel nélkül elfogadható; 

— a Törvényszék elsődlegesen teljes mértékben és bárminemű 
kivétel nélkül adjon helyt a fellebbező elsőfokú eljárásban 
előterjesztett kérelmének; 

— a Törvényszék kötelezze az alperest a fellebbezőnél felmerült 
összes költség viselésére, mind az elsőfokú eljárás, mind a 
jelen eljárás vonatkozásában 

— a Törvényszék utalja vissza az ügyet a Közszolgálati 
Törvényszék egy másik tanácsa elé, hogy az újabb hatá
rozatot hozzon az ügy érdeméről. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A jelen fellebbezés a Közszolgálati Törvényszék F-94/08. sz. 
ügyben 2009. október 29-én hozott végzése ellen irányul. E 
végzésében a Közszolgálati Törvényszék mint nyilvánvalóan 
elfogadhatatlant elutasította azon 2008. március 28-i feljegyzés 
megsemmisítése iránti keresetet, amelyben az Európai Bizottság 
tájékoztatta a fellebbezőt arról a szándékáról, hogy a fellebbező 
számára folyósított rokkantsági nyugdíjból történő levonás útján 
érvényesítse valamely korábbi eljárás költségeivel kapcsolatos 
követelését. 

Kérelmeinek alátámasztására a fellebbező a tények és állítások 
megtámadott végzésben történő elferdítésére és kiforgatására, az 
indokolás teljes hiányára, a tempus regis actum elvének és a 
sérelmet okozó aktus fogalmának helytelen alkalmazására és 
értelmezésére hivatkozik. 

2010. január 22-én benyújtott kereset — Alisei kontra 
Bizottság 

(T-16/10. sz. ügy) 
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