
Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 
maja 2009 r. — Biofrescos — Comércio de Produtos 
Alimentares, Lda przeciwko Komisji Wspólnot 

Europejskich 

(Sprawa T-159/09) 

(Postępowanie w sprawie środków tymczasowych — Wniosek 
o odstąpienie od egzekucji — Wniesienie skargi — Niedopusz
czalność — Szkoda finansowa — Brak pilnego charakteru) 

(2009/C 167/25) 

Język postępowania: portugalski 

Strony 

Strona skarżąca: Biofrescos — Comércio de Produtos Alimenta
res, Lda (Lda Linda-a-Velha, Portugalia) (przedstawiciel: A. 
Magalhães e Menezes, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: R. Lyal, P. Guerra e Andrade i L. Bouyon, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Wniosek o odstąpienie od poboru celnych należności przywo
zowych do tej pory niedochodzonych jeszcze od skarżącej, w 
zakresie w jakim ów pobór został zarządzony decyzją Komisji 
C(2009) 72 końcową z dnia 16 stycznia 2009 r. stwierdzającą, 
iż należy przystąpić do poboru a posteriori owych należności 
celnych oraz że zwrot tych należności nie jest uzasadniony w 
przypadku skarżącej. 

Sentencja postanowienia 

1) Wniosek o wydanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

2) Rozstrzygniecie co do kosztów 

Skarga wniesiona w dniu 15 kwietnia 2009 r. — 
Abdulrahim przeciwko Radzie i Komisji 

(Sprawa T-127/09) 

(2009/C 167/26) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Abdulbasit Abdulrahim (Londyn, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciele: J. Jones, Barrister i M. Arani, Soli
citor) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot 
Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie całkowitej lub częściowej nieważności 
rozporządzenia (WE) nr 881/2002 zmienionego rozporzą
dzeniem Komisji (WE) nr 1330/2008 i/lub rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1330/2008, w zakresie w jakim dotyczą 
one bezpośrednio i indywidualnie skarżącego; 

— tytułem żądania ewentualnego, oświadczenie, że rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 881/2002 i/lub rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1330/2008 nie stosują się do skarżącego; 

— tytułem żądania ewentualnego, zbadanie podstaw ujęcia 
nazwiska skarżącego w załączniku I do rozporządzenia 
Rady (WE) nr 881/2002 i ustalenie czy decyzja Komisji 
dotycząca dołączenia nazwiska skarżącego do załącznika I 
jest prawidłowa oraz faktycznie i prawnie uzasadniona; 

— nakazanie pozwanym przedstawienia powodów i dostar
czenia w ściśle określonym terminie dowodów dotyczących 
ujęcia nazwiska skarżącego w załączniku I do rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 881/2002; 

— stwierdzenie, że ujęcie nazwiska skarżącego w załączniku I 
jest nieprawidłowe oraz faktycznie i prawnie nieuzasadnione 
oraz nakazanie wykreślenia nazwiska skarżącego z załącz
nika I do rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002; 

— podjęcie wszelkich innych działań, jakie mogą okazać się 
prawidłowe; 

— obciążenie strony pozwanej Rady i/lub Komisji poniesio
nymi przez skarżącego kosztami postępowania; 

— zasądzenie od strony pozwanej Rady i/lub Komisji na rzecz 
skarżącego odszkodowania z tytułu utraty jego dochodów, 
utraconych korzyści a także tytułem zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżący domaga się w niniejszej sprawie stwierdzenia 
częściowej nieważności rozporządzenia Rady (WE) nr 
881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograni
czające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 
związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami, 
zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1330/2008 z 
dnia 22 grudnia 2008 r. ( 1 ), w zakresie w jakim skarżący figu
ruje w wykazie osób fizycznych i prawnych, grup i podmiotów, 
do których zgodnie z tymi przepisami stosuje się zamrożenie 
funduszy i środków gospodarczych. Tytułem żądania ewentual
nego, skarżący wnosi do Sądu, na podstawie art. 241 WE, o 
oświadczenie, że rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 i 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2008 nie stosują się do 
skarżącego. Wnosi on również do Sądu o zasądzenie od pozwa
nych odszkodowania.
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