
Postanowienie Sądu z dnia 5 maja 2011 r. — Marcuccio 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-402/09 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Przepisy 
dotyczące ubezpieczenia od ryzyka wypadku oraz chorób zawo
dowych urzędników Wspólnot Europejskich — Postępowanie 
w sprawie uznania zawodowego charakteru choroby — Odwo 
łanie w części oczywiście niedopuszczalne a w części oczywiście 

bezzasadne) 

(2011/C 186/48) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i C. Berardis Kayser, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata A. Dal Ferro) 

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej 
Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 20 lipca 2009 r. wyda
nego w sprawie F-86/07 Marcuccio przeciwko Komisji (niepub
likowanego w Zbiorze), mające na celu uchylenie tego postano
wienia. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone jako w części oczywiście niedopusz
czalne a w części oczywiście bezzasadne. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską w ramach postępowania w przedmiocie 
odwołania. 

( 1 ) Dz.U C 297 z 5.12.2009. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 11 maja 2011 r. — 
Cahier i in. przeciwko Radzie i Komisji 

(Sprawa T-195/11 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Odpo
wiedzialność pozaumowna — Wniosek o zastosowanie 
środków tymczasowych — Częściowa niedopuszczalność — 

Brak pilnego charakteru) 

(2011/C 186/49) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Jean-Marie Cahier (Montchaude, Francja) oraz 28 
innych skarżących, których nazwiska wymieniono w załączniku 
do postanowienia (przedstawiciel: C.É. Gudin, adwokat) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: É. 
Sitbon Bercain i P. Mahnič Bruni, pełnomocnicy) i Komisja 
Europejska (przedstawiciele: D. Bianchi, B. Schima i M. Voll
kommer, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych i zawieszenie 
wykonania art. 28 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 z 
dnia 17 maja 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynku 
wina (Dz.U. L 179, s. 1), utrzymanego w mocy przez art. 
128 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 
29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku 
wina, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, 
(WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 
oraz uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2392/86 i (WE) 
nr 1493/1999 (Dz.U. L 148, s. 1). 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

Odwołanie wniesione w dniu 1 kwietnia 2011 r. przez 
Komisję Europejską od wyroku wydanego w dniu 20 
stycznia 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej 

w sprawie F-121/07 Strack przeciwko Komisji 

(Sprawa T-197/11 P) 

(2011/C 186/50) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: P. 
Costa de Oliveira i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Druga strona postępowania: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 
20 stycznia 2011 r. w sprawie F-121/07 Strack przeciwko 
Komisji w zakresie, w jakim Sąd do spraw Służby Publicznej 
oddalił podniesiony przez Komisję zarzut braku jurysdykcji; 

— obciążenie każdej ze stron kosztami postępowania.
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