
Skarżący podnosi, że Rada nie miała kompetencji do przyjęcia
art. 2 rozporządzenia nr 881/2002 w brzmieniu uwzględ-
niającym zmiany, gdyż art. 60, 301 i 308 WE nie przyznają jej
do tego odpowiednich uprawnień. Ponadto Rada oraz Komisja
dopuściły się nadużycia władzy, gdyż art. 2 rozporządzenia
nr 881/2002 w brzmieniu uwzględniającym zmiany nie służy
realizacji celów art. 60, 301 i 308 WE.

Skarżący ponadto twierdzi, że art. 2 rozporządzenia
nr 881/2002 w brzmieniu uwzględniającym zmiany narusza
podstawowe zasady prawa wspólnotowego, w szczególności
zasady pomocniczości, proporcjonalności i poszanowania praw
podstawowych.

Skarżący na koniec zarzuca naruszenie istotnego wymogu
proceduralnego przy przyjmowaniu art. 2 rozporządzenia
nr 881/2002 w brzmieniu uwzględniającym zmiany, to jest
wymogu należytego wyjaśnienia przez Radę oraz Komisję
powodów, dlaczego środki, które zostały uznane za niezbędne,
nie mogą być przyjęte przez poszczególne państwa członkow-
skie.

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006
r. zmieniające po raz sześćdziesiąty trzeci rozporządzenie Rady
(WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ogra-
niczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom
związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001 (Dz.U. 2006 L
40, str. 13).

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r.
wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane
przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą
bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych towarów i
usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i rozszerzające
zamrożenie funduszy i innych środków finansowych w odniesieniu
do Talibów w Afganistanie (Dz.U. 2002 L, str. 9).
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Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności art. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. zmienionego
rozporządzeniem Rady (EWG) nr 561/2003 z dnia 27
marca 2003 r. i rozporządzeniem Komisji (WE)
nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. oraz wzmianki o
stronie skarżącej w Załączniku I;

— obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty powołane przez stronę skarżącą
są takie same jak powołane w sprawie T-135/06 Al-Faqih prze-
ciwko Radzie.
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności art. 2 rozporządzenia Rady (WE)
nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. zmienionego
rozporządzeniem Rady (WE) nr 561/2003 z dnia 27 marca
2003 r. oraz przez rozporządzenie Komisji (WE)
nr 246/2006 z dnia 10 lutego 2006 r. oraz wykreślenie
wpisu dotyczącego skarżącego w załączniku I do tego
rozporządzenia;

— obciążenie Rady kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty podniesione przez stronę skarżącą
są identyczne z podniesionymi w sprawie T-135/06 Al-Faqih
przeciwko Radzie.
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