
(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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Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Luigi Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania. 

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

Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 15 stycznia 
2010 r. — Messer Group GmbH przeciwko Air Products 
and Chemicals Inc., Urzędowi Harmonizacji w ramach 

Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

(Sprawa C-579/08 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Artykuł 119 regulaminu Trybunału — Wspól
notowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — 
Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Słowne znaki towarowe Ferromix, 
Inomix i Alumix — Wcześniejsze znaki towarowe FERRO
MAXX, INOMAXX i ALUMAXX — Sprzeciw właściciela 
— Właściwy krąg odbiorców — Stopień podobieństwa — 
Mało odróżniający charakter wcześniejszego znaku towaro

wego — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd) 

(2010/C 100/18) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Messer Group GmbH (przedstawiciele: 
W. Graf v. Schwerin i J. Schmidt, Rechtsanwälte) 

Druga strona postępowania: Air Products and Chemicals Inc. 
(przedstawiciel: S. Heurung, Rechtsanwältin), Urząd Harmoni
zacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 
(przedstawiciel: D. Botis, pełnomocnik) 

Przedmiot 

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z 
dnia 15 października 2008 r. w sprawach połączonych od 
T-305/06 do T-307/06 Air Products and Chemicals przeciwko 
OHIM, w którym Sąd stwierdził nieważność decyzji Drugiej 
Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (OHIM) z dnia 12 września 2006 r. oddalają
cych odwołania wniesione przez właściciela słownych wspól
notowych znaków towarowych „FERROMAXX”, „INOMAXX” i 
„ALUMAXX” dla towarów należących do klasy 1 od decyzji 
Wydziału Unieważnień oddalających częściowo sprzeciw 

wobec zgłoszenia słownych znaków towarowych „FERROMIX”, 
„INOMIX” i „ALUMIX” dla towarów należących do klas 1 i 4. 

Sentencja 

1) Odwołanie i odwołanie wzajemne zostają w części odrzucone i w 
części oddalone. 

2) Messer Group GmbH pokrywa, poza własnymi kosztami postępo
wania, koszty postępowania poniesione przez Air Products and 
Chemicals Inc. 

3) Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) ponosi własne koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 7.3.2009. 

Postanowienie Trybunału z dnia 22 stycznia 2010 r. — 
Makhteshim-Agan Holding BV, Makhteshim-Agan Italia 

Srl, Magan Italia Srl przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa C-69/09 P) ( 1 ) 

(Tryb przyśpieszony) 

(2010/C 100/19) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Makhteshim-Agan Holding BV, 
Makhteshim-Agan Italia Srl, Magan Italia Srl (przedstawiciele: 
K. Van Maldegem i C. Mereu, adwokaci) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
N.B. Rasmussen i L. Parpala, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (szósta 
izba) z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie T-393/06 
Makhteshim-Agan Holding BV i in. przeciwko Komisji, w 
którym Sąd uznał skargę o stwierdzenie nieważności decyzji 
Komisji o nieprzedstawieniu propozycji włączenia substancji 
czynnej azynfosu metylowego do załącznika I do dyrektywy 
Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowa
dzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230, s. 1), 
która to decyzja rzekomo została zawarta w piśmie z dnia 
12 października 2006 r. (D/531125) — Akt zaskarżalny
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