
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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