
rendeleti vagy közigazgatási intézkedésekben megállapított, tele
víziós műsorszolgáltató tevékenységre vonatkozó egyes rendel
kezéseinek összehangolásáról szóló, 1989. október 3-i 
89/552/EGK tanácsi irányelv (HL L 298., 23. o.; 
magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 1. kötet, 224. o.) 1. 
cikke a) és b) pontjának, illetve a műholdas műsorsugárzásra 
és a vezetékes továbbközvetítésre alkalmazandó egyes szerzői és 
szomszédos jogi szabályok összehangolásáról szóló, 1993. 
szeptember 27-i 93/83/EGK tanácsi irányelv (HL L 248., 15. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 134. o.) 
értelmezése — Labdarúgó-mérkőzések továbbközvetítésére 
vonatkozó kizárólagos jogok ellenszolgáltatás ellenében történő 
biztosítása — Más tagállamok piacán jogszerűen forgalmazott, 
az ilyen mérkőzések megtekintését lehetővé tevő dekódereknek 
az Egyesült Királyságban a kizárólagos jogok megsértésével 
történő értékesítése 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság elutasítja az Union des associations européennes de 
football (UEFA), a British Sky Broadcasting Ltd, a Setanta Sports 
Sàrl és a The Motion Picture Association által az eljárásban való 
részvétel iránt előterjesztett kérelmeket. 

2. A költségekről nem szükséges határozni. 

( 1 ) HL C 301., 2008.11.22. 

A Bíróság 2009. december 9-i végzése — Luigi Marcuccio 
kontra Európai Bizottság 

(C-513/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Tisztviselők — Szociális biztonság — 
A tisztviselő egyes orvosi költségeinek 100 %-os megtérítése 
iránti kérelem kifejezett elutasítása — Részben nyilvánvalóan 
elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan 

fellebbezés) 

(2010/C 100/16) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (képviselő: G. Cipressa meghatalmazott) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall 
és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, A. dal Ferro avvocato) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-143/08. sz., Marcuccio 
kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 9-én hozott azon 
végzése ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú 

Bíróság mint elfogadhatatlant elutasította az Európai Közösségek 
közös egészségbiztosítási rendszere kifizető hivatala határozata
inak megsemmisítése iránti kérelmet, amely határozatok megta
gadták egyrészről egyes, a felperes részéről felmerült orvosi költ
ségek 100 %-os átvállalását, másrészről az elismert tudású szak
orvossal való konzultációkra alkalmazandó szabályoknak 
megfelelően az orvosi vizsgálat költségeinek megtérítését, vala
mint elutasította az az iránti kérelmet, hogy az Elsőfokú Bíróság 
a Bizottságot kötelezze az orvosi költségek bizonyos összege
inek megfizetésére. 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság a fellebbezést elutasítja. 

2. A Bíróság L. Marcucciót kötelezi a fellebbezési eljárás költségeinek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 32., 2009.2.7. 

A Bíróság 2009. december 9-i végzése — Luigi Marcuccio 
kontra Európai Bizottság 

(C-528/08. P. sz. ügy) ( 1 ) 

(Fellebbezés — Tisztviselők — A tisztviselő egyes orvosi 
költségeinek 100 %-os megtérítése iránti kérelem 
kifejezett elutasítása — A Közszolgálati Törvényszék 
hatáskör-átengedésről szóló végzése — Részben nyilvánvalóan 
elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan 

fellebbezés) 

(2010/C 100/17) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Luigi Marcuccio (képviselők: G. Cipressa avvocato) 

A másik fél az eljárásban: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall 
és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, A. dal Ferro avvocato) 

Tárgy 

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-144/08. sz., Marcuccio 
kontra Bizottság ügyben 2008. szeptember 9-én hozott azon 
végzése ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú 
Bíróság mint elfogadhatatlant elutasította egyrészről a felpe
resnek az egyes orvosi költségek 100 %-os átvállalására vonat
kozó kérelmét elutasító határozat megsemmisítése iránti 
kérelmet, másrészről az arra irányuló kérelmet, hogy az Első
fokú Bíróság a fellebbező orvosi költségeinek kiegészítő megté
rítése vagy kártérítés címén kötelezze a Bizottságot a fellebbe
zőnek 89,56 euró összeg megfizetésére.

HU 2010.4.17. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 100/11


