
(Dz.U. L 298, s. 23) oraz wykładnia dyrektywy Rady 
nr 93/83/EWG z dnia 27 września 1993 r. w sprawie koordy
nacji niektórych zasad dotyczących prawa autorskiego oraz 
praw pokrewnych stosowanych w odniesieniu do przekazu sate
litarnego oraz retransmisji drogą kablową (Dz.U. L 248, s. 15) 
— Przyznanie, za wynagrodzeniem, wyłącznych praw do 
zapewnienia retransmisji drogą satelitarną meczy piłki nożnej 
— Sprzedaż w Zjednoczonym Królestwie dekoderów zgodnie 
z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie człon
kowskim, pozwalających wyświetlać te mecze z naruszeniem 
przyznanych praw wyłącznych 

Sentencja 

1) Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożone przez 
Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA), British Sky 
Broadcasting Ltd, Setanta Sports Sàrl oraz The Motion Picture 
Association zostają oddalone. 

2) Nie orzeka się o kosztach. 

( 1 ) Dz.U. C 301 z 22.11.2008. 

Postanowienie Trybunału z dnia 9 grudnia 2009 r. — Luigi 
Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-513/08) ( 1 ) 

(Odwołanie — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — 
Wyraźne oddalenie wniosku o zwrot w 100 % określonych 
kosztów leczenia poniesionych przez urzędnika — Odwołanie 
w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczywiście 

bezzasadne) 

(2010/C 100/16) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (przedstawiciel: adwokat 
G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy oraz adwokat 
A. dal Ferro) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta 
izba) z dnia 9 września 2008 r. wydanego w sprawie T-143/08 
Marcuccio przeciwko Komisji, którym Sąd odrzucił jako niedo
puszczalne żądanie stwierdzenia nieważności decyzji biura ds. 

rozliczeń wspólnego systemu ubezpieczenia chorobowego dla 
instytucji Wspólnot Europejskich odmawiającej przejęcia w 
100 % niektórych kosztów leczenia poniesionych przez skarżą
cego oraz zwrotu kosztów wizyty u lekarza odbytej zgodnie z 
przepisami stosującymi się do konsultacji ze specjalistami z 
dziedziny medycyny, a także żądanie nakazania Komisji zapłaty 
określonych kwot odpowiadających kosztom leczenia. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Luigi Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 07.02.2009. 

Postanowienie Trybunału z dnia 9 grudnia 2009 r. — Luigi 
Marcuccio przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-528/08) ( 1 ) 

(Odwołanie — Urzędnicy — Zabezpieczenie społeczne — 
Dorozumiane oddalenie wniosku o zwrot w 100 % określonych 
kosztów leczenia poniesionych przez urzędnika — Postano
wienie Sądu do spraw Służby Publicznej o stwierdzeniu 
braku właściwości — Odwołanie w części oczywiście niedo

puszczalne i w części oczywiście bezzasadne) 

(2010/C 100/17) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (przedstawiciel: adwokat 
G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy oraz adwokat 
A. dal Ferro) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta 
izba) z dnia 9 września 2008 r. wydanego w sprawie T-144/08 
Marcuccio przeciwko Komisji, którym Sąd odrzucił jako niedo
puszczalne żądanie stwierdzenia nieważności decyzji oddalającej 
wniosek skarżącego o przejęcie w 100 % określonych kosztów 
leczenia i z drugiej strony żądanie zasądzenia od Komisji na 
rzecz skarżącego kwoty 89,56 EUR tytułem uzupełnienia 
zwrotu poniesionych przezeń kosztów leczenia bądź tytułem 
odszkodowania
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