
Postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2012 r. — Octapharma 
Pharmazeutika przeciwko EMA 

(Sprawa T-573/10) ( 1 ) 

(Produkty lecznicze stosowane u ludzi — Zmiany głównego 
zbioru danych dotyczących osocza (PMF) — Opłaty na rzecz 
EMA — Akt niekorzystny — Akt wyłącznie potwierdzający 

— Oczywista niedopuszczalność) 

(2012/C 126/34) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesells
chaft mbH (Wiedeń, Austria) (przedstawiciele: adwokaci I. 
Brinker i T. Holzmüller oraz J. Schwarze, profesor) 

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EMA) (przedstawi
ciele: V. Salvatore, pełnomocnik i adwokaci H.-G. Kamann i P. 
Gey) 

Przedmiot 

Stwierdzenie nieważności pisma z dnia 21 października 2010 r. 
(EMA/643425/2010), na mocy której Europejska Agencja 
Leków (EMA) oddaliła wniosek o zwrot na rzecz skarżącej 
kwoty 180 700 EUR odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą 
uiszczoną przez skarżącą na rzecz EMA tytułem opłat w 
związku z badaniem zmian warunków pozwolenia na dopusz
czenie do obrotu produktów leczniczych stosowanych u ludzi i 
weterynaryjnych produktów leczniczych a kwotą, którą 
zdaniem skarżącej powinna ona była uiścić. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona. 

2) Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft mbH ponosi 
koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 55 z 19.2.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 8 marca 2012 r. — Marcuccio 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-126/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Zabezpie
czenie społeczne — Zwrot kosztów leczenia — Akt nieko
rzystny — Dorozumiane rozstrzygnięcie odmowne — 
Obowiązek uzasadnienia — Odwołanie w części oczywiście 

bezzasadne a w części oczywiście niedopuszczalne) 

(2012/C 126/35) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

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

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu częściowe uchylenie wyroku Sądu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (w składzie jednego 
sędziego) z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie F-1/10 
Marcuccio przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowanego 
w Zbiorze. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone jako oczywiście niedopusz
czalne a w części oddalone jako oczywiście pozbawione wszelkiej 
podstawy prawnej. 

2) Odwołanie wzajemne zostaje w części odrzucone jako oczywiście 
niedopuszczalne a w części oddalone jako oczywiście pozbawione 
wszelkiej podstawy prawnej. 

3) Luigi Marcuccio pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty ponie
sione przez Komisję Europejską w ramach odwołania. 

4) Każda ze stron pokrywa własne koszty w ramach odwołania 
wzajemnego. 

( 1 ) Dz.U C 120 z 16.4.2011.
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