
Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo 
de la Torre, P. Costa de Oliveira i V. Bottka, pełnomocnicy, 
wspierani przez adwokata M. Marques Mendesa) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji C(2011) 
4387, wersja ostateczna z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie 
postępowania na podstawie art. 101 TFUE i art. 53 porozu
mienia EOG (Sprawa COMP/38.344 — Stal sprężająca), a 
także wniosek o zwolnienie z obowiązku ustanowienia 
gwarancji bankowej w celu uniknięcia natychmiastowego ściąg
nięcia grzywny nałożonej na podstawie art. 2 rzeczonej decyzji. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

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

Postanowienie Sądu z dnia 18 lipca 2011 r. — Marcuccio 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-450/10 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Rozsądny 
termin na wniesienie skargi o odszkodowanie — Przekroczenie 
terminu — Odwołanie po części oczywiście niedopuszczalne i 

po części oczywiście bezzasadne) 

(2011/C 282/42) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

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

Przedmiot 

Odwołanie od postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej 
Unii Europejskiej (pierwsza izba) z dnia 9 lipca 2010 r. w 
sprawie F-91/09 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 niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U C 317 z 20.11.2010. 

Postanowienie Sądu z dnia 21 lipca 2011 r. — Fuchshuber 
Agrarhandel przeciwko Komisji 

(Sprawa T-451/10) ( 1 ) 

(Skarga o odszkodowanie — Wspólna polityka rolna — Prze
targi stałe na odsprzedaż zbóż na rynku wspólnotowym — 
Uprawnienia kontrolne Komisji — Rażąco poważne naru
szenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom 

— Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej) 

(2011/C 282/43) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (Hörsching, 
Austria) (przedstawiciel: adwokat G. Lehner) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. von 
Rintelen i D. Triantafyllou, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga o odszkodowanie zmierzająca do uzyskania wyrównania 
domniemanej szkody poniesionej przez skarżącą ze względu na 
nieprzeprowadzenie przez Komisję kontroli warunków wdro 
żenia przetargów stałych na odsprzedaż zbóż na rynku wspól
notowym — w niniejszym przypadku kukurydzy znajdującej się 
w posiadaniu węgierskiego organu interwencyjnego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona podstawy 
prawnej. 

2) Fuchshuber Agrarhandel GmbH pokrywa własne koszty oraz koszty 
poniesione przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 317 z 20.11.2010. 

Postanowienie Sądu z dnia 6 lipca 2011 r. — SIR 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-142/11) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające stosowane w związku z sytuacją w Republice 
Wybrzeża Kości Słoniowej — Skreślenie z wykazu osób i 
podmiotów — Skarga o stwierdzenie nieważności — 

Umorzenie postępowania) 

(2011/C 282/44) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Société ivoirienne de raffinage (SIR) (Abidżan, 
Wybrzeże Kości Słoniowej) (przedstawiciel: adwokat M. 
Ceccaldi) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. 
Driessen i A. Vitro, pełnomocnicy)

PL 24.9.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 282/21



Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady 2011/18/WPZiB 
z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ogra
niczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. 
L 11, s. 36) i rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 
stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 
560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograni
czające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 
w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej 
(Dz.U. L 11, s. 1) w zakresie, w jakim akty te ustanawiają 
niekorzystne dla skarżącej środki ograniczające 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Nie ma potrzeby rozstrzygania w przedmiocie wniosku Komisji o 
dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta. 

( 1 ) Dz.U. C 130 z 30.4.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 6 lipca 2011 r. — Petroci 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-160/11) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające w związku z sytuacją w Wybrzeżu Kości 
Słoniowej — Skreślenie z wykazu osób i podmiotów — 
Skarga o stwierdzenie nieważności — Umorzenie postępo

wania) 

(2011/C 282/45) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Société nationale d'opérations pétrolières de la 
Côte d'Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidżan, Wybrzeże 
Kości Słoniowej) (przedstawiciel: adwokat M. Ceccaldi) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. 
Driessen i A. Vitro, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady 2011/18/WPZiB 
z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ogra
niczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. 
L 11, s. 36) i rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 
stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 
560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograni

czające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 
w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej 
(Dz.U. L 11, s. 1) w zakresie, w jakim akty te ustanawiają 
niekorzystne dla skarżącej środki ograniczające 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Rada Unii Europejskiej ponosi zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

3) Nie ma potrzeby rozstrzygania w przedmiocie wniosku Komisji o 
dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta. 

( 1 ) Dz.U. C 139 z 7.5.2011 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 14 lipca 2011 r. — 
Trabelsi i in. przeciwko Radzie 

(Sprawa T-187/11 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji — Zamrożenie 
funduszy — Wniosek o zawieszenie wykonania i zastosowanie 

środków tymczasowych — Brak pilnego charakteru) 

(2011/C 282/46) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Mohamed Trabelsi (Paryż, Francja); Ines Lejri 
(Paryż); Moncef Trabelsi (Paryż); Selima Trabelsi (Paryż); i 
Tarek Trabelsi (Paryż) (przedstawiciele: początkowo A. Metzker, 
następnie A. Tekari, adwokaci) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Vitro 
i G. Étienne, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych i zawieszenie 
wykonania decyzji wykonawczej Rady 2011/79/WPZiB z dnia 4 
lutego 2011 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/72/WPZiB 
dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko 
niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w 
Tunezji (Dz.U. L 31, s. 40) 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony 

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