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Wyznaczenie sędziego zastępującego Prezesa Sądu
przy rozpatrywaniu wniosków o zarządzenie środków

tymczasowych

(2007/C 235/50)

W dniu 19 września 2007 r., zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji
2004/752 i art. 106 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji, Sąd
postanowił, że w okresie od dnia 1 października 2007 r. do
dnia 30 września 2008 r. sędzia S. Van Raepenbusch, prezes
drugiej izby, zastępować będzie Prezesa Sądu przy rozpatry-
waniu wniosków o zarządzenie środków tymczasowych w razie
nieobecności Prezesa lub niemożności uczestniczenia przez
niego w obradach.

Kryteria przydziału spraw do izb

(2007/C 235/51)

W dniu 19 września 2007 r., zgodnie z art. 4 załącznika I do
statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 12 regulaminu Sądu
Pierwszej Instancji, Sąd postanowił utrzymać do dnia
30 września 2008 r. następujące zasady przydziału spraw do
izb:

— izbie pierwszej podlegać będą wszystkie sprawy z wyjątkiem
spraw dotyczących w głównej mierze zatrudnienia, oceny/
awansu i zakończeniem służby, które podlegać będą drugiej
izbie;

— pewna liczba spraw będzie przydzielana trzeciej izbie, bez
względu to, z jakiej są dziedziny, w sposób automatyczny,
z częstotliwością określoną podczas zebrania Sądu w pełnym
składzie;

— od powyższych zasad podziału odstąpić można ze względu
na powiązanie spraw, a także w celu równomiernego rozło-
żenia i rozsądnego zróżnicowania pracy w ramach Sądu.

Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Marcuccio
przeciwko Komisji

(Sprawa F-84/06)

(2007/C 235/52)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedsta-
wiciel: G. Cipressa, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

Skarżący wnosi o:

— stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek
skarżącego z dnia 20 czerwca 2005 r., złożony do Wspólnej
Kasy Ubezpieczeń w razie Choroby WE w dniu 21 czerwca
2005 r.;

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności zestawienia kwot
podlegających zwrotowi z dnia 18 lipca 2005 r.;

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności milczącej decyzji
organu powołującego, oddalającej zażalenie wniesione przez
skarżącego w dniu grudnia 2005 r.;

— zasądzenie od pozwanej, w ramach zwrotu poniesionych
przez skarżącego kosztów leczenia w 100 %, o co skarżący
wniósł do Wspólnej Kasy Ubezpieczeń w razie Choroby w
dniu 20 czerwca 2005 r., względnie tytułem odszkodowania
za szkody poniesionej przez skarżącego w związku z
bezprawnym działaniem pozwanej, zapłaty na rzecz skarżą-
cego różnicy pomiędzy poniesionym przez niego wydatkiem
a uzyskaną przez niego kwotą zwrotu, to znaczy kwoty
89,56 EUR, względnie innej, niższej bądź wyższej, która sąd
uzna za słuszną, na jednej bądź na obydwu przywołanych
podstawach;

— zasądzenie od pozwanej corocznie kapitalizowanych odsetek
za zwłokę w wysokości 10 % rocznie od kwoty 89,56 EUR,
względnie innej, wyższej bądź niższej, którą Sąd uzna za
słuszną w ramach 100-procentowego zwrotu kosztów
leczenia, od dnia 21 czerwca 2005 r. od dnia rzeczywistego
zwrotu kosztów, bądź kapitalizowanych w sposób i od dnia,
który Sąd uzna za słuszny;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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