
Postanowienie Sądu z dnia 19 czerwca 2014 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa T-503/13 P) (1)

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 14 regulaminu postępowania przed Sądem do 
spraw Służby Publicznej — Zasada sędziego powołanego zgodnie z prawem — Odrzucenie skargi 
w pierwszej instancji jako oczywiście niedopuszczalnej — Skarga wniesiona faksem opatrzonym 

niewłasnoręcznym podpisem adwokata — Brak identyczności skargi wniesionej za pośrednictwem faksu ze 
złożonym później oryginałem — Wniesienie skargi z przekroczeniem terminu — Żądanie zapłaty 

określonej kwoty z tytułu jednej czwartej kosztów poniesionych w postępowaniu w sprawie F-56/09 — 
Odwołanie oczywiście bezzasadne)

(2014/C 315/103)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Przedmiot

Odwołanie mające na celu uchylenie postanowienia Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (w składzie jednego 
sędziego) z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie F-32/12 Marcuccio przeciwko Komisji.

Sentencja

1) Odwołanie zostaje odrzucone.

2) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione prze Komisję Europejską w niniejszej instancji.

(1) Dz.U. C 325 z 9.11.2013.

Postanowienie Sądu z dnia 24 czerwca 2014 r. – Léon Van Parys przeciwko Komisji

(Sprawa T-603/13) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Unia celna — Żądanie Komisji przedstawienia dodatkowych 
informacji przez władze belgijskie — Skierowane do skarżącej pismo informacyjne dotyczące owego 

żądania — Akt zaskarżalny — Niedopuszczalność)

(2014/C 315/104)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Firma Léon Van Parys (Antwerpia, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci P. Vlaemminck, B. Van Vooren 
i R. Verbeke)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Caeiros, B.-R. Killmann i M. van Beek, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 16 września 2013 r., w której zażądano od belgijskich organów 
administracji z zakresu cła i akcyzy dodatkowych informacji oraz decyzji Komisji z tego samego dnia informującej skarżącą 
o owym żądaniu oraz o zawieszeniu terminu na rozpatrzenie sprawy zgodnie z art. 907 rozporządzenia Komisji (EWG) 
nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 
ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 253, s. 1 ), a także żądanie orzeczenia, że art. 909 rozporządzenia 
EWG nr 2454/93 wywołuje skutki dla skarżącej w związku z wyrokiem Sądu z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie T-324/10 
Firma Van Parys przeciwko Komisji, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze.
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Sentencja

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.

2) Skarżąca, Firma Leon Van Parys, pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

(1) Dz.U. C 24 z 25.1.2014.

Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2014 r. – Mogyi przeciwko OHIM (Just crunch it...)

(Sprawa T-8/14) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Uchylenie decyzji izby odwoławczej — Umorzenie postępowania)

(2014/C 315/105)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Mogyi Kft (Csávoly, Węgry) (przedstawiciel: adwokat Zs. J. Klauber)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory (przedstawiciel: P. Sipos 
i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 września 2013 r. (sprawa R 1921/2012-1) dotyczącą 
rejestracji oznaczenia słownego Just crunch it... jako wspólnotowego znaku towarowego.

Sentencja

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone.

2) Strona pozwana pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez stronę skarżącą.

(1) Dz.U. C 71 z 8.3.2014.

Postanowienie Sądu z dnia 27 czerwca 2014 r. – Mogyi przeciwko OHIM (Just crunch it…)

(Sprawa T-9/14) (1)

(Wspólnotowy znak towarowy — Uchylenie decyzji Izby Odwoławczej — Umorzenie postępowania)

(2014/C 315/106)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Mogyi Kft (Csávoly, Węgry) (przedstawiciel: adwokat Zs. J. Klauber)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: P. Sipos 
i A. Folliard-Monguiral, pełnomocnicy)

Przedmiot

Skarga wniesiona na decyzję pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 września 2013 r. (sprawa R 1922/2012-1) 
dotyczącą zgłoszenia graficznego znaku towarowego Just crunch it… jako wspólnotowego znaku towarowego.
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