
Postanowienie Sądu z dnia 19 listopada 2013 r. — 1. 
garantovaná przeciwko Komisji 

(Sprawa T-42/13) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Konkurencja — Poro
zumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek węglika 
wapnia i magnezu przeznaczonych dla sektora stalowego i 
gazowego w EOG za wyjątkiem Irlandii, Hiszpanii, Portugalii 
i Zjednoczonego Królestwa — Grzywny — Odsetki za zwłokę 

— Akt niepodlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność) 

(2014/C 15/24) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: 1. garantovaná a.s. (Bratysława, Słowacja) (przed
stawiciele: początkowo M. Powell, solicitor, G. Forwood, barris
ter, M. Staroň i P. Hodál, adwokaci, następnie K. Lasok, QC, J. 
Holmes, B. Hartnett, barristers i O. Geiss, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: V. Bottka, 
F. Dintilhac i N. von Lingen, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji zawartej, jak podnie
siono, w piśmie Komisji z dnia 21 grudnia 2012 r. (sprawa 
COMP/39.396 — Odczynniki na bazie węglika wapnia i 
magnezu przeznaczone dla sektora stalowego i gazowego) 
wzywającego skarżącą do uiszczenia pozostającej do zapłaty 
kwoty grzywny nałożonej decyzją Komisji C(2009) 5791, 
wersja ostateczna, z dnia 22 lipca 2009 r. dotyczącej procedury 
zastosowania art. 81 [WE] i art. 53 porozumienia EOG wraz z 
odsetkami za zwłokę lub do ustanowienia na jej rzecz gwarancji 
bankowej w owej kwocie. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) 1. garantovaná a.s. pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione 
przez Komisję Europejską. 

( 1 ) Dz.U. C 79 z 16.3.2013. 

Postanowienie Sądu z dnia 14 listopada 2013 r. — 
Marcuccio przeciwko Komisji 

(Sprawa T-229/13 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Odrzucenie skargi w 
pierwszej instancji jako oczywiście niedopuszczalnej — Brak 
identyczności skargi wniesionej za pośrednictwem faksu ze 
złożonym później oryginałem — Złożenie oryginału po 
terminie — Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu — 

Odwołanie oczywiście bezzasadne) 

(2014/C 15/25) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

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

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy, wspieranie 
przez adwokata A. Dal Ferra) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie postanowienia Sądu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z 
dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie F-113/11 Marcuccio prze
ciwko Komisji. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i koszty poniesione przez 
Komisję Europejską w niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U C 171 z 15.6.2013.
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