
Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady 2011/18/WPZiB 
z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ogra
niczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. 
L 11, s. 36) i rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 
stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 
560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograni
czające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 
w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej 
(Dz.U. L 11, s. 1) w zakresie, w jakim akty te ustanawiają 
niekorzystne dla skarżącej środki ograniczające 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Nie ma potrzeby rozstrzygania w przedmiocie wniosku Komisji o 
dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta. 

( 1 ) Dz.U. C 130 z 30.4.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 6 lipca 2011 r. — Petroci 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-160/11) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające w związku z sytuacją w Wybrzeżu Kości 
Słoniowej — Skreślenie z wykazu osób i podmiotów — 
Skarga o stwierdzenie nieważności — Umorzenie postępo

wania) 

(2011/C 282/45) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Société nationale d'opérations pétrolières de la 
Côte d'Ivoire Holding (Petroci Holding) (Abidżan, Wybrzeże 
Kości Słoniowej) (przedstawiciel: adwokat M. Ceccaldi) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. 
Driessen i A. Vitro, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady 2011/18/WPZiB 
z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków ogra
niczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. 
L 11, s. 36) i rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 
stycznia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 
560/2005 nakładającego określone szczególne środki ograni

czające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom 
w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej 
(Dz.U. L 11, s. 1) w zakresie, w jakim akty te ustanawiają 
niekorzystne dla skarżącej środki ograniczające 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Rada Unii Europejskiej ponosi zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

3) Nie ma potrzeby rozstrzygania w przedmiocie wniosku Komisji o 
dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze interwenienta. 

( 1 ) Dz.U. C 139 z 7.5.2011 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 14 lipca 2011 r. — 
Trabelsi i in. przeciwko Radzie 

(Sprawa T-187/11 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji — Zamrożenie 
funduszy — Wniosek o zawieszenie wykonania i zastosowanie 

środków tymczasowych — Brak pilnego charakteru) 

(2011/C 282/46) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Mohamed Trabelsi (Paryż, Francja); Ines Lejri 
(Paryż); Moncef Trabelsi (Paryż); Selima Trabelsi (Paryż); i 
Tarek Trabelsi (Paryż) (przedstawiciele: początkowo A. Metzker, 
następnie A. Tekari, adwokaci) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: A. Vitro 
i G. Étienne, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych i zawieszenie 
wykonania decyzji wykonawczej Rady 2011/79/WPZiB z dnia 4 
lutego 2011 r. w sprawie wykonania decyzji 2011/72/WPZiB 
dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko 
niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w 
Tunezji (Dz.U. L 31, s. 40) 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony 

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