
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 2 maja 2007 r. — Marcuccio przeciwko

Komisji

(Sprawa F-2/06) (1)

(Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — Ubezpieczenie w
razie wypadków w pracy i chorób zawodowych — Wypadek w
pracy — Zamknięcie postępowania w sprawie zastosowania

art. 73 regulaminu pracowniczego)

(2007/C 155/80)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel:
adwokat I. Cazzato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
C. Berardis-Kayser, pełnomocnik, adwokat A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o umorzeniu postępo-
wania w sprawie przyznania skarżącemu świadczeń przewidzia-
nych w art. 73 regulaminu pracowniczego i związanych z
wypadkiem, jakiemu uległ w dniu 10 września 2003 r.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokryje własne koszty.

(1) Dz. U. C 86 z 8.4.2006 r., str. 48.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia
izba) z dnia 24 maja 2007 r. — Lofaro przeciwko Komisji

(Sprawy połączone F-27/06 i 75/06) (1)

(Urzędnicy — Członek personelu tymczasowego — Prze-
dłużenie okresu próbnego — Zwolnienie z upływem okresu
próbnego — Akt niekorzystny — Termin na wniesienie zaża-

lenia— Niedopuszczalność)

(2007/C 155/81)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Alessandro Lofaro (Bruksela, Belgia) (przedsta-
wiciel: J.-L. Laffineur, adwokat)

Strona pozwana: Komisja wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i K. Herrmann, pełnomocnicy, wspierani w sprawie
F-27/06 przez F. Longfils, adwokata)

Przedmiot sprawy

W sprawie F-27/06:

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o przedłu-
żeniu okresu próbnego skarżącego i o zwolnieniu skarżącego z
upływem tego okresu i po drugie żądanie odszkodowania i
zadośćuczynienia.

W sprawie F-75/06:

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia
28 września 2005 r. o zwolnieniu skarżącego wraz z końcem
okresu próbnego, a także sprawozdania na zakończenie stażu,
na podstawie którego decyzja ta została wydana i po drugie
żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

1) Skargi zostają odrzucone jako niedopuszczalne.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Sprawa F-27/06: Dz.U. C 208 z 6.5.2006, str. 35 i sprawa F-75/06:
Dz.U. C 212 z 2.9.2006, str. 48.

Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2007 r. — Korjus prze-
ciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-43/07)

(2007/C 155/82)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nina Korjus (Luksemburg, Luksemburg) [przed-
stawiciel: adwokat J. Ortlinghaus,]

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europej-
skich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji o powołaniu skarżącej w
zakresie, w jakim ustala ona jej zaszeregowanie na podstawie
art. 13 ust. 1 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego;
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