
Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia
17 września 2008 r. — Melli Bank przeciwko Radzie

(Sprawa T-332/08)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Rozpo-
rządzenie (WE) nr 423/2007 — Środki ograniczające prze-
ciwko Islamskiej Republice Iranu — Decyzja Rady — Środek
w postaci zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych —
Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru

— Brak poważnej i nieodwracalnej szkody)

(2008/C 327/52)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Melli Bank plc (Londyn, Zjednoczone Królestwo)
(przedstawiciele: R. Gordon, QC, M. Hoskins, barrister, T. Din, S.
Gadhia i D. Murray, solicitors)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M.
Bishop i E. Finnegan, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania pkt 4 tabeli B załącznika
do decyzji Rady 2008/475/WE z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec
Iranu (Dz. U. L 163, s. 29), w zakresie, w jakim Melli Bank plc
został umieszczony w wykazie osób, podmiotów i organów,
których fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone.

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

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

Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia
15 października 2008 r. — Bank Melli Iran przeciwko

Radzie

(Sprawa T-390/08)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Rozpo-
rządzenie (WE) nr 423/2007 — Środki ograniczające prze-
ciwko Islamskiej Republice Iranu — Decyzja Rady — Środek
w postaci zamrożenia funduszy i zasobów gospodarczych —
Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego charakteru

— Brak poważnej i nieodwracalnej szkody)

(2008/C 327/53)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (przedstawiciel:
adwokat L. Defalque)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M.
Bishop, E. Finnegan i R. Liudvinaviciute-Cordeiro, pełnomoc-
nicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania pkt 4 tabeli B załącznika
do decyzji Rady 2008/475/WE z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE)
nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec
Iranu (Dz. U. L 163, s. 29), w zakresie, w jakim Bank Melli Iran
został umieszczony w wykazie osób, podmiotów i organów,
których fundusze i zasoby gospodarcze zostały zamrożone

Sentencja postanowienia

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

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

Odwołanie od wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej
wydanego w dniu 8 lipca 2008 r. w sprawie F-76/07
Birkhoff przeciwko Komisji, wniesione w dniu 10 września

2008 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-377/08 P)

(2008/C 327/54)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Wspólnot Europejskich (przedsta-
wiciele: J. Currall i B. Eggers.)

Druga strona postępowania: Gerard Birkhoff, (Weitnau, Niemcy)

Żądania wnoszącego odwołanie

— uchylenie wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej wyda-
nego w dniu 8 lipca 2008 r. w sprawie F-76/07 Birkhoff
przeciwko Komisji;

— obciążenie skarżącego kosztami postępowania przed Sądem
do spraw Służby Publicznej oraz kosztami postępowania
odwoławczego
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