
2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania. 

3) Postępowanie w sprawie wniosków Komisji Europejskiej i Republiki 
Wybrzeża Kości Słoniowej o dopuszczenie do udziału w sprawie w 
charakterze interwenientów zostaje umorzone. 

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

Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2011 r. — Fellah 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-255/11) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające przyjęte w świetle sytuacji w Republice 
Wybrzeża Kości Słoniowej — Wycofanie z listy zainteresowa
nych osób — Skarga o stwierdzenie nieważności — 

Umorzenie postępowania) 

(2012/C 39/27) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Zakaria Fellah (Nowy Jork, Stany Zjednoczone) 
(przedstawiciel: adwokat G. Collard) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. 
Driessen i G. Étienne, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Rady 
2011/221/WPZiB z dnia 6 kwietnia 2011 r. zmieniającej 
decyzję 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie 
środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości 
Słoniowej (Dz.U. L 93, s. 20) oraz rozporządzenia Rady (UE) 
nr 330/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r., zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 560/2005 nakładające określone szcze
gólne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym 
osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Republice 
Wybrzeża Kości Słoniowej (Dz.U. L 93, s. 10). 

Sentencja 

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie skargi. 

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami. 

3) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku Komisji Euro
pejskiej o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta. 

( 1 ) Dz.U. C 211 z 16.7.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 7 grudnia 2011 r. — Mioni 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-274/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Członkowie personelu 
kontraktowego — Dodatek zagraniczny — Warunki przewi
dziane w art. 4 załącznika VII do regulaminu pracowniczego 
— Pojęcie zwykłego pobytu — Przeinaczenie faktów — 
Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części 

oczywiście bezzasadne) 

(2012/C 39/28) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bru
ksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Vogel) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
D. Martin i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie wyroku Sądu do spraw 
Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 15 
marca 2011 r. w sprawie F-28/10 Mioni przeciwko Komisji, 
dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone, a w części oddalone. 

2) Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni pokrywa własne koszty oraz 
koszty poniesione przez Komisję Europejską w ramach postępo
wania w niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U. C 232 z 6.8.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 12 grudnia 2011 r. — AO 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-365/11 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Termin do 
wniesienia odwołania — Przekroczenie terminu — Podpisany 
oryginał odwołania złożony po terminie — Nieprzewidywalne 
okoliczności — Artykuł 43 § 6 regulaminu postępowania 
przed Sądem — Odwołanie w sposób oczywisty niedopusz

czalne) 

(2012/C 39/29) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: AO (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat P. Lewisch) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
J. Currall i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy)
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Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie postanowienia Sądu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (pierwsza izba) z 
dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie F-45/10 AO przeciwko 
Komisji, dotychczas niepublikowanego w Zbiorze. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) AO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję 
Europejską. 

( 1 ) Dz.U C 282 z 24.9.2011. 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 12 grudnia 2011 r. — 
Preparados Alimenticios del Sur przeciwko Komisji 

(Sprawa T-402/11 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Wniosek o umorzenie należności celnych w przywozie pewnych 
artykułów spożywczych — Decyzja w przedmiocie przekazania 
sprawy organom krajowym — Wnioski o zastosowanie 
środków tymczasowych — Niedopuszczalność — Brak pilnego 

charakteru) 

(2012/C 39/30) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Preparados Alimenticios del Sur, SL (Murcia, 
Hiszpania) (przedstawiciel: I. Acero Campos, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Baquero 
Cruz i L. Bouyon, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, w tym zawie
szenie wykonania pisma Komisji z dnia 29 czerwca 2011 r. 
informującego skarżącą o przekazaniu organom hiszpańskim 
sprawy dotyczącej jej wniosku o umorzenie należności celnych 
w przywozie w celu ustosunkowania się przez owe organy do 
tego wniosku. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

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

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 12 grudnia 2011 r. — 
Akhras przeciwko Radzie 

(Sprawa T-579/11 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające wobec Syrii — Zamrożenie funduszy i zasobów 
gospodarczych — Wniosek o zawieszenie wykonania i o zasto
sowanie środków tymczasowych — Brak pilnego charakteru 

— Brak poważnej i nieodwracalnej szkody) 

(2012/C 39/31) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Tarif Akhras (Homs, Syria) (przedstawiciele: S. 
Ashley i S. Millar, solicitors, D. Wyatt, QC, i R. Blakeley, barris
ter) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. 
Bishop i M.M. Joséphidès, pełnomocniy) 

Przedmiot 

Zasadniczo, wniosek o zastosowanie środków tymczasowych i 
zawieszenie wykonania decyzji Rady 2011/522/WPZiB z dnia 2 
września 2011 r. zmieniającej decyzję 2011/273/WPZiB w 
sprawie środków ograniczających wobec Syrii (Dz.U. L 228, s. 
16), rozporządzenia Rady (UE) nr 878/2011 z dnia 2 września 
2011 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w 
sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w 
Syrii (Dz.U. L 228, s. 1), decyzji Rady 2011/628/WPZiB z 
dnia 23 września 2011 r. zmieniającej decyzję 
2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec 
Syrii (Dz. U. L 247, s. 17) i rozporządzenia Rady (UE) nr 
1011/2011 z dnia 13 października 2011 r. zmieniającego 
rozporządzenie (UE) nr 442/2011 w zakresie, w jakim akty te 
dotyczą skarżącego. 

Sentencja 

1) Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony. 

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

Odwołanie wniesione w dniu 22 listopada 2011 r. przez 
Christosa Michaila od wyroku wydanego w dniu 13 
września 2011 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej 

w sprawie F-100/09 Michail przeciwko Komisji 

(Sprawa T-597/11 P) 

(2012/C 39/32) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Christos Michail (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciel: adwokat C. Meidanis) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska
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