
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 marca
2006 r. — Marcuccio przeciwko Komisji Wspólnot Euro-

pejskich

(Sprawa T-176/04) (1)

(Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Dostęp do infor-
macji dotyczących istnienia orzeczenia lekarskiego —
Udostępnienie informacji po wniesieniu skargi — Bezprzed-

miotowość skargi)

(2006/C 121/20)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) [Przedsta-
wiciel: A. Distante, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawi-
ciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, wspierani
przez A. Dal Ferro, avocat]

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie uchylenia dorozumianej decyzji Komisji
oddalającej wniosek skarżącego o przesłanie orzeczenia lekar-
skiego lub pisemne poinformowanie go o tym, że orzeczenie
takie nie istnieje, po drugie żądanie uchylenia dorozumianej
decyzji Komisji oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję
oddalającą wniosek i po trzecie żądanie uznania prawa skarżą-
cego do uznania za uzasadnionych argumentów zawartych we
wniosku i zażaleniu.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje uznana za bezprzedmiotową.

2) Komisja ponosi własne koszty oraz koszty poniesione przez
skarżącego przed doręczeniem odpowiedzi na skargę. Skarżący
ponosi własne koszty powstałe po doręczeniu odpowiedzi na
skargę.

(1) Dz.U. C 179 z 10.7.2004

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 marca
2006 r. — Strack przeciwko Komisji

(Sprawa T-4/05) (1)

(Urzędnicy — Urzędnik informujący OLAF o potencjalnie
nagannych zachowaniach — Decyzja OLAF o zakończeniu
dochodzenia — Akt niekorzystny — Legitymacja czynna —

Niedopuszczalność)

(2006/C 121/21)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Wasserliesch, Niemcy) [przedsta-
wiciel: R. Schmitt, avocat]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [przedstawi-
ciele: C. Ladenburger i H. Kraemer, pełnomocnicy]

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji Europejskiego Urzędu ds. Zwal-
czania Nadużyć Finansowych (OLAF) z dnia 5 lutego 2004 r. o
zakończeniu dochodzenia nr OF/2002/0356, jak również
odpowiadającego mu raportu końcowego z dnia 5 lutego 2004
r. oraz wniosek o ponowne wszczęcie dochodzenia i sporzą-
dzenie nowego raportu końcowego z dochodzenia

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 57 z 5.3.2005 r.
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