
Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) EyeSense AG zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 194 z 2.7.2011. 

Postanowienie Sądu z dnia 28 lutego 2012 r. — 
Abdulrahim przeciwko Radzie i Komisji 

(Sprawa T-127/09) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al- 
Kaida i talibami — Rozporządzenie (WE) nr 881/2002 — 
Skreślenie zainteresowanego z wykazu osób i podmiotów — 
Skarga o stwierdzenie nieważności — Umorzenie postępo
wania — Skarga o odszkodowanie — Związek przyczynowy 

— Brak) 

(2012/C 126/32) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Abdulbasit Abdulrahim (Londyn, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciele: początkowo J. Jones, barrister i M. 
Arani, solicitor, następnie E. Grieves, barrister i H. Miller, soli
citor) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: E. 
Finnegan i R. Szostak, pełnomocnicy) i Komisja Europejska 
(przedstawiciele: E. Paasivirta i G. Valero Jordana, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Po pierwsze, żądanie stwierdzenia częściowej nieważności 
rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego 
niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko 
niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin 
Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylającego rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 467/2001 zakazujące wywozu niektórych 
towarów i usług do Afganistanu, wzmacniające zakaz lotów i 
rozszerzające zamrożenie funduszy i innych środków finanso
wych w odniesieniu do Talibów w Afganistanie (Dz.U. L 139, s. 
9), w brzmieniu zmienionym przez rozporządzenie Komisji 
(WE) nr 1330/2008 z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające 
po raz 103. rozporządzenie nr 881/2002 (Dz.U. L 345, s. 
60), bądź żądanie stwierdzenia częściowej nieważności tego 
ostatniego rozporządzenia i, po drugie, żądanie naprawienia 
szkody, jaką miały spowodować zaskarżone akty 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi o stwierdzenie nieważności 
zostaje umorzone. 

2) Wniosek o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania 
zostaje oddalony. 

3) Komisja Europejska zostaje obciążona, poza własnymi kosztami, 
kosztami poniesionymi przez Abdulbasita Abdulrahima w związku 
z żądaniem stwierdzenia nieważności do dnia 18 stycznia 2011 r. 
i zostaje zobowiązana do zwrotu na rzecz kasy Sądu kwot wypła
conych tym kontekście tytułem pomocy w zakresie kosztów postę
powania. 

4) Abdulbasit Abdulrahim zostaje obciążony, poza własnymi kosz
tami, całością kosztów poniesionych przez Radę Unii Europejskiej 
oraz kosztami poniesionymi przez Komisje po dniu 18 stycznia 
2011 r. w związku z żądaniem stwierdzenia nieważności oraz 
całością kosztów poniesionych przez te dwie instytucje w związku 
z żądaniem odszkodowania. 

( 1 ) Dz.U. C 167 z 18.7.2009 

Postanowienie Sądu z dnia 28 lutego 2012 r. — Schneider 
España de Informática przeciwko Komisji 

(Sprawa T-153/10) ( 1 ) 

(Unia celna — Przywóz odbiorników telewizji kolorowej 
montowanych w Turcji — Pokrycie retrospektywne należności 
celnych przywozowych — Wniosek o niedokonywanie retro
spektywnego zaksięgowania i umorzenie należności celnych 
— Artykuł 220 ust. 2 lit. b) i art. 239 rozporządzenia 
(EWG) nr 2913/92 — Decyzja odmowna Komisji — Stwier
dzenie nieważności przez sąd krajowy decyzji organów krajo
wych o retrospektywnym zaksięgowaniu należności celnych — 

Umorzenie postępowania) 

(2012/C 126/33) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Schneider España de Informática, SA (Torrejón 
de Ardoz, Hiszpania) (przedstawiciele: P. De Baere i P. Muñiz, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i L. 
Bouyon, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2010) 
22 wersja ostateczna z dnia 18 stycznia 2010 r. stwierdzającej, 
że zaksięgowanie retrospektywne należności celnych przywozo
wych jest zasadne i umorzenie tych należności nie jest zasadne 
w konkretnym przypadku (REM 02/08) 

Sentencja 

1) Postępowanie w sprawie skargi zostaje umorzone. 

2) Każda ze stron pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 148 z 5.6.2010.
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