
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia z dnia
9 września 2008 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa T-143/08) (1)

(Służba publiczna — Zabezpieczenie społeczne — Oddalenie
wniosku o zwrot w wysokości 100 % niektórych kosztów

leczenia poniesionych przez skarżącego)

(2008/C 285/77)

Język postępowania: włoski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, którym towarzyszy
A. Dal Ferro, adwokat)

Przedmiot sprawy

Zasadniczo żądanie stwierdzenia nieważności odmownych
decyzji Wspólnej Kasy Ubezpieczeń w razie Choroby WE w
przedmiocie — z jednej strony — zwrotu w wysokości 100 %
niektórych kosztów leczenia poniesionych przez skarżącego a z
drugiej zwrotu kosztów związanych z wizytą u lekarza odbytą
w zgodzie z przepisami odnoszącymi się do konsultacji ze
specjalistami w dziedzinie medycyny i ponadto żądanie naka-
zania Komisji wypłaty określonych kwot odpowiadających
kosztom leczenia.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokrywa swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 223 z dnia 22.9.2007 r. (wcześniej sprawa F-20/07).

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 września
2008 r. — Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa T-144/08) (1)

(Służba publiczna — Zabezpieczenie społeczne — Oddalenie
wniosku o zwrot w wysokości 100 % niektórych kosztów

leczenia poniesionych przez skarżącego)

(2008/C 285/78)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, którym towarzyszy
A. Dal Ferro, adwokat)

Przedmiot sprawy

Zasadniczo, z jednej strony żądanie stwierdzenia nieważności
decyzji oddalającej wniosek skarżącego o zwrot niektórych
poniesionych kosztów leczenia w wysokości 100 %, a z drugiej
żądanie nakazania Komisji zapłaty na jego rzecz kwoty 89,56
EUR z tytułu uzupełnienia zwrotu poniesionych przez niego
kosztów leczenia lub tytułem odszkodowania.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokrywa swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 235 z 6.10.2007 (wcześniej sprawa F-84/06).

Skarga wniesiona w dniu 11 sierpnia 2008 r. — Bull i in.
przeciwko Komisji

(Sprawa T-333/08)

(2008/C 285/79)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bull SAS (Les Clayes-sous-Bois, Francja), Unisys
Belgium SA (Bruksela, Belgia) i Tata Consultancy Services (TCS)
SA (Capellen, Luksemburg) (przedstawiciele: B. Lombaert i M.
van der Woude, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji tj.:

— odrzucenia oferty Consortiu B-Trust,

— decyzji o nie udzieleniu zamówienia,

— decyzji o wszczęciu postępowania negocjacyjnego.

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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