
Az Elsőfokú Bíróság 2009. szeptember 28-i végzése — 
Marcuccio kontra Bizottság 

(T-46/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Közszolgálat — Tisztviselők — Az alkalma
zási helyről a tartózkodási helyre irányított személyi állomány 
létszámára vonatkozó információ kérése — Részben nyilván
valóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan 

fellebbezés) 

(2009/C 282/91) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: 
G. Cipressa ügyvéd) 

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága 
(képviselők: képviselők: J. Currall és C. Berardis-Kayser megha
talmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro ügyvéd) 

Tárgy 

Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékének (első tanács) az 
F-40/06. sz., Marcuccion kontra bizottság ügyben 2007. 
december 6-án hozott végzése (az EBHT-ban még nem tették 
közzé) ellen benyújtott, és e végzés hatályon kívül helyezésére 
irányuló fellebbezés. 

Rendelkező része 

1. Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. Luigi Marcuccio viseli a saját költségeit, valamint köteles viselni a 
Bizottságnál a jelen eljárásban felmerült költségeket. 

( 1 ) HL C 79., 2008.3.29. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. szeptember 30-i végzése — 
Ivanov kontra Bizottság 

(T-166/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Szerződésen kívüli felelősség — Ügyviteli és műszaki támo
gatási helyi alkalmazottak — Pályázat elutasítása — Az Első
fokú Bíróság hatásköre — Intézményi mulasztás megálla
pítása iránti kereset — Magánszemélyek számára jogokat 
keletkeztető jogszabály kellően egyértelmű megsértése — Az 
európai ombudsman jogi aktusa — Részben elfogadhatatlan 
és részben nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző 

kereset”) 

(2009/C 282/92) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Vladimir Ivanov (Boulogne-Billancourt, Franciaország) 
(képviselő: F. Rollinger ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall 
és B. Eggers meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Kártérítés iránti kereset, amely kárt a felperes, állítása szerint a 
Bizottság arra irányuló határozata nyomán szenvedett el, hogy 
nem vették fel a szófiai (Bulgária) bizottsági küldöttséghez 
ügyviteli és műszaki támogatási helyi alkalmazottnak. 

A végzés rendelkező része 

1. Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja. 

2. Az Elsőfokú Bíróság Vladimir Ivanovot kötelezi a költségek vise
lésére. 

( 1 ) HL C 183, 2008.7.19. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. szeptember 30-i végzése — 
Impala kontra Bizottság 

(T-229/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(„Verseny — Összefonódás — Sony BMG közös vállalat — 
Az eredeti határozat Elsőfokú Bíróság általi megsemmisítése 
— Az összefonódást a közös piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánító újabb határozat — A jogvita tárgytalanná válása 

— Okafogyottság”) 

(2009/C 282/93) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Independent Music Publishers and Labels Association 
(Impala, association internationale) (Brüsszel, Belgium) (képvi
selők: S. Crosby, J. Golding solicitors és I. Wekstein ügyvéd) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: X. Lewis, 
F. Arbault és K. Mojzesowicz meghatalmazottak) 

Az alperest támogató beavatkozók: Sony Corporation of America 
(New York, New York, Egyesült Államok) (képviselők: N. Levy 
barrister, R. Snelders és T. Graf ügyvédek); Bertelsmann AG 
(Gütersloh, Németország) (képviselők: P. Chappatte, J. Boyce és 
A. Lyle-Smythe solicitors) 

Az ügy tárgya 

A Sony Corporation of America és a Bertelsmann AG hang
felvétel-üzletágainak egyesítésével közös vállalat létrehozására 
irányuló összefonódást (COMP/M.3333 Sony/BMG ügy) a 
közös piaccal és az EGT-Megállapodásban foglaltak érvényesü
lésével összeegyeztethetőnek nyilvánító, 2007. október 3-i 
C(2007) 4507 bizottsági határozat megsemmisítése iránti

HU C 282/48 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.21.


