
Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej 
Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 31 marca 2009 r. w 
sprawie F-146/07 Marcuccio przeciwko Komisji, dotychczas 
nieopublikowanego w Zbiorze, mające na celu uchylenie tego 
postanowienia. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

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

( 1 ) Dz.U C 193 z 15.8.2009. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 2 marca 2011 r. — 
1. garantovaná przeciwko Komisji 

(Sprawa T-392/09 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Konku
rencja — Decyzja Komisji nakładająca grzywnę — Gwarancja 
bankowa — Wniosek o zawieszenie wykonania — Fumus 
boni juris — Szkoda finansowa — Wyjątkowe okoliczności 
— Pilny charakter — Wyważenie interesów — Zawieszenie 

częściowe i warunkowe) 

(2011/C 152/36) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: 1. garantovaná a.s. (Bratysława, Słowacja) (przed
stawiciele: początkowo M. Powell, solicitor, A. Sutton i G. 
Forwood, barristers, następnie M. Powell i G. Forwood) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Bourke i 
N. von Lingen, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2009) 
5791 wersja ostateczna z dnia 22 lipca 2009 r. dotyczącej 
procedury stosowania art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia 
EOG (sprawa COMP/39.396 — Odczynniki na bazie węglika 
wapnia i magnezu przeznaczone dla sektora stalowego i gazo
wego). 

Sentencja 

1) Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta 
panów Jaroslava Červenki, Milana Hoška, Romana Murara, 
Adriána Vološina, Milana Kasanickiego i Petera Fratiča zostaje 
odrzucony. 

2) Ciążący na skarżącej 1. garantovaná a.s. obowiązek ustanowienia 
na rzecz Komisji gwarancji bankowej w celu uniknięcia natych
miastowego ściągnięcia grzywny nałożonej na nią w art. 2 decyzji 

Komisji C(2009) 5791 wersja ostateczna z dnia 22 lipca 2009 r 
dotyczącej procedury stosowania art. 81 [WE] i art. 53 porozu
mienia EOG (sprawa COMP/39.396 — Odczynniki na bazie 
węglika wapnia i magnezu przeznaczone dla sektora stalowego i 
gazowego) zostaje zawieszony do czasu, gdy zaistnieje pierwsze z 
dwóch następujących zdarzeń: 

— upłynie termin spłaty długoterminowych pożyczek w dniu 11 
lipca 2012 r.; 

— zostanie wydane orzeczenie kończące postępowanie w sprawie; 

oraz pod warunkiem że: 

— od dnia doręczenia niniejszego postanowienia skarżąca nie 
może zbyć bezpośrednio ani pośrednio swych udziałów w 
swej spółce zależnej G1 Investment Ltd bez uprzedniej zgody 
Komisji; 

— w terminie miesiąca od doręczenia niniejszego postanowienia 
skarżąca przedstawi na piśmie prezesowi Sądu porozumienie, 
zgodnie z którym jej spółka zależna G1 Investment i spółka 
zależna tej ostatniej, Bounty Commodities Ltd, nie mogą 
przekazać ich aktywów osobie trzeciej bez uprzedniej zgody 
Komisji; 

— od dnia doręczenia niniejszego postanowienia skarżąca zapłaci 
na rzecz Komisji kwotę w wysokości 2,1 mln EUR; 

— w terminie miesiąca od doręczenia niniejszego postanowienia, 
następnie co trzy miesiące aż do momentu wydania orzeczenia 
kończącego postępowanie w sprawie lub w momencie zaist
nienia każdego zdarzenia, które mogłoby mieć wpływ na jej 
przyszłą zdolność zapłacenia nałożonej na nią grzywny, 
skarżąca przedstawia na piśmie prezesowi Sądu sprawozdanie 
dotyczące zmian stanu jej aktywów, a w szczególności jej 
długoterminowych inwestycji. 

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

Postanowienie Sądu z dnia 25 marca 2011 r. — Noko 
Ngele przeciwko Komisji i in. 

(Sprawa T-15/10) ( 1 ) 

(Odpowiedzialność pozaumowna — Skarga częściowo wnie
siona do niewłaściwego sądu — Skarga częściowo niedopusz
czalna — Brak związku przyczynowego — Skarga częściowo 
oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej — 
Artykuły 111 i 114 regulaminu postępowania przed Sądem) 

(2011/C 152/37) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Mariyus Noko Ngele (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciel: F. Sabakunzi, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciel: A. Bordes, 
pełnomocnik), AT (Bruksela, Belgia), AU (Bruksela), AV 
(Bruksela) i AW (Bruksela)
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