
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 września 
2009 r. — Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-46/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Wniosek o 
udzielenie informacji na temat przedmiotów osobistych wysła
nych z miejsca pracy do miejsca zamieszkania — Odwołanie 
częściowo oczywiście niedopuszczalne i częściowo oczywiście 

bezzasadne) 

(2009/C 282/91) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa) 
Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich 
(przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser wspierani przez 
adwokata A. Del Ferro) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej 
(izba pierwsza) wydanego w dniu 6 grudnia 2007 r. w sprawie 
F-40/06 Marcuccio przeciwko Komisji (dotychczas niepubliko
wanego w Zbiorze), mające na celu uchylenia tego postano
wienia. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje odrzucone. 
2) Luigi Marcuccio zostaje obciążony obowiązkiem pokrycia własnych 

kosztów postępowania i kosztów poniesionych w niniejszej instancji 
przez Komisję. 

( 1 ) Dz.U C 79 z 29.3.2008. 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 
2009 r. — Ivanov przeciwko Komisji 

(Sprawa T-166/08) ( 1 ) 

(Odpowiedzialność pozaumowna — Pracownicy miejscowi 
zapewniający wsparcie administracyjne i techniczne — Odrzu
cenie kandydatury — Kompetencje Sądu — Przedawnienie 
terminu do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności — 
Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej 
uprawnienia jednostkom — Akt europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich — Skarga w części niedopuszczalna, a 
w części w sposób oczywisty pozbawiona wszelkiej podstawy 

prawnej) 

(2009/C 282/92) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Vladimir Ivanov (Boulogne-Billancourt, Francja) 
(przedstawiciel: adwokat F. Rollinger) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga o naprawienie szkody rzekomo poniesionej przez 
skarżącego w następstwie decyzji Komisji odmawiającej zatrud
nienia go w charakterze pracownika miejscowego zapewniają
cego wsparcie administracyjne i techniczne w przedstawiciel
stwie Komisji w Sofii (Bułgaria). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Vladimir Ivanov zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz. U. C 183 z 19.7.2008. 

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 
2009 r. — Impala przeciwko Komisji 

(Sprawa T-229/08) ( 1 ) 

(Konkurencja — Koncentracja — Wspólne przedsiębiorstwo 
Sony BMG — Stwierdzenie przez Sąd nieważności decyzji 
początkowej — Nowa decyzja uznająca koncentrację za 
zgodną ze wspólnym rynkiem — Następczy brak przedmiotu 

sporu — Umorzenie postępowania) 

(2009/C 282/93) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Independent Music Publishers and Labels Asso
ciation (Impala, stowarzyszenie międzynarodowe) (Bruksela, 
Belgia) (przedstawiciele: S. Crosby, J. Golding, solicitors, oraz 
I. Wekstein, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: X. Lewis, F. Arbault i K. Mojzesowicz, pełnomocnicy) 

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Sony Corporation of 
America (Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przed
stawiciele: N. Levy, barrister, R. Snelders i T. Graf, adwokaci); 
Bertelsmann AG (Gütersloh, Niemcy) (przedstawiciele: P. Chap
patte, J. Boyce i A. Lyle-Smythe, solicitors) 

Przedmiot sprawy 

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2007) 
4507 z dnia 3 października 2007 r. uznającej za zgodną ze 
wspólnym rynkiem i porozumieniem EOG koncentrację mającą 
na celu utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa łączącego dzia 
łalność Sony Corporation of America i Bertelsmann AG w dzie
dzinie nagrań muzycznych (sprawa COMP/M.3333 — Sony/ 
BMG), wydanej wskutek stwierdzenia nieważności — w wyroku
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