
Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. 

2) General Bearing Corp. zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 5.12.2009. 

Postanowienie Sadu z dnia 17 grudnia 2010 r. — 
Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-38/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Odpowie
dzialność pozaumowna — Zwrot podlegających zwrotowi 
kosztów — Zarzut równoległego postępowania — Uchybienia 
proceduralne — Skarga częściowo oczywiście niedopuszczalna, 

a częściowo oczywiście bezzasadna) 

(2011/C 55/41) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przed
stawiciel: adwokat G. Cipressa) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
C. Berardis-Kayser i L. Currall, pełnomocnicy, wspieranie przez 
adwokata A. DaI Ferra) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej 
(pierwsza izba) z dnia 10 listopada 2009 r., wydanego w 
sprawie F-70/07 Marcuccio przeciwko Komisji (dotychczas 
niepublikowanego w Zbiorze), mające na celu uchylenie tego 
postanowienia. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje częściowo odrzucone, a częściowo oddalone. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską w niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U C 80 z 27.3.2010. 

Postanowienie Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. — Meister 
przeciwko OHIM 

(Sprawa T-48/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba Publiczna — Urzędnicy — Awans — 
Postępowanie w sprawie awansu za 2008 r. — Decyzja o 
przyznaniu punktów w ramach postępowania w sprawie 
awansu — Wzmianka dotycząca punktów nagromadzonych 
z tytułu poprzedniego postępowania w sprawie awansu — 
Przeinaczenie faktów — Ciężar kosztów postępowania — 
Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części 

oczywiście bezzasadne) 

(2011/C 55/42) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Herbert Meister (Muchamiel, Hiszpania) 
(przedstawiciel: adwokat H.-J. Zimmermann) 

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: I. de 
Medrano Caballero i G. Faedo, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokatów D. Waelbroecka i E. Wintera) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej 
Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie F-17/09 Meister przeciwko OHIM (dotychczas 
nieopublikowanego w Zbiorze) mające na celu uchylenie tego 
postanowienia. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Herbert Meister pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki 
towarowe i wzory) (OHIM) w ramach niniejszego postępowania. 

( 1 ) Dz.U C 100 z 17.4.2010.
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