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2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę
powania poniesionymi przez skarżącego do dnia ogłoszenia wyroku
Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 września 2008 r. Każda ze
stron pokryje własne koszty postępowania poniesione po ogłoszeniu
tego wyroku.

(1) Dz. U. C 115 z 14.5.2005, s. 36.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 29 października 2009 r. — Marcuccio
przeciwko Komisji
(Sprawa F-94/08) (1)
(Służba publiczna — Urzędnicy — Wykonanie wyroku —
Zwrot kosztów — Zamiar przystąpienia przez administrację
do zatrzymania dodatku inwalidzkiego urzędnika — Brak
aktu wyrządzającego krzywdę — Skarga odszkodowawcza —
Oczywista niedopuszczalność)
(2010/C 24/147)

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 10 listopada 2009 r. — Marcuccio przeciwko
Komisji
(Sprawa F-70/07) (1)
(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie
— Zarzut skargi równoległej — Oczywista niedopuszczal
ność)
(2010/C 24/146)
Język postępowania: włoski
Strony
Strona skarżąca: L. Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel:
C. Cipressa, avocat)

30.1.2010

Język postępowania: włoski
Strony
Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi
ciel: adwokat G. Cipressa)
Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomonicy oraz adwokat
A. Dal Ferro)
Przedmiot sprawy
Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odzyskaniu kosztów
postępowania w sprawie T-241/03 a także żądanie naprawienia
krzywdy odniesionej w związku z tym przez skarżącego.

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: C. Berardis-Kayser i J. Currall, pełnomocnicy)

Sentencja postanowienia

Przedmiot sprawy

2) L. Marcuccio zostaje obciążony kosztami postępowania.

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej żądanie
skarżącego o zwrot części poniesionych przez niego kosztów,
którymi Komisja została obciążona na mocy postanowienia
Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia
6 marca 2006 r. w sprawie T-176/04 — Żądanie odszkodo
wania i zadośćuczynienia — (sprawa T-176/04 DEP została
przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej przez Sąd
Pierwszej Instancji postanowieniem z dnia 6 lipca 2009 r.).

Sentencja postanowienia
1) Pierwszy, drugi, trzeci i szósty zarzut skargi wniesionej przez L.
Marcucci’ego należy odrzucić jako oczywiście niedopuszczalne.

1) Skarga L. Marcuccio zostaje odrzucona jako oczywiście niedopusz
czalna.

(1) Dz. U. C 6 z 10.1.2009, s. 46.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 25 listopada 2009 r. — Soerensen Ferraresi
przeciwko Komisji
(Sprawa F-5/09) (1)
(Służba publiczna — Urzędnicy — Skarga o odszkodowanie
— Dopuszczalność — Zażalenie — Niekorzystny akt)
(2010/C 24/148)

2) Każda ze stron ponosi własne koszty poniesione w związku z
pierwszym, drugim, trzecim i szóstym zarzutem skargi wniesionej
przez L. Marcucci’ego, włącznie z tymi, które zostały podniesione w
ramach postępowania w sprawie T-176/04 DEP.

Język postępowania: włoski
Strony
Strona skarżąca: Soerensen Ferraresi (Mediolan, Włochy) (przed
stawiciel: C. Di Vuolo, adwokat)

(1) Dz.U. C 223 z 22.9.2007, s. 20.

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)

