
Postanowienie sędziego orzekającego w przedmiocie 
środków tymczasowych z dnia 13 czerwca 2012 r. — 
Morison Menon Chartered Accountants i in. przeciwko 

Radzie 

(Sprawa T-656/11 R II) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Umorzenie postępowania) 

(2012/C 227/36) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Morison Menon Chartered Accountants (Dubaj, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie), Morison Menon Chartered 
Accountants — Dubai Office (Dubaj) i Morison Menon Char
tered Accountants — Sharjah Office (Szardża, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie) (przedstawiciele: adwokaci H. Viaene, D. 
Gillet i T. Ruys) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej(przedstawiciele: M.M. 
Joséphidès i G. Étienne, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenie wykonania po pierwsze rozporządzenia 
wykonawczego Rady (UE) nr 1245/2011 z dnia 1 grudnia 
2011 r. dotyczącego wykonania rozporządzenia (UE) nr 
961/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Iranu 
(Dz.U. L 319, s. 11) oraz po drugie decyzji Rady 
2011/783/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. dotyczącej zmiany 
decyzji 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających 
wobec Iranu (Dz.U. L 319, s. 71) w zakresie w jakim na mocy 
tych aktów do wykazu osób i podmiotów, których fundusze i 
zasoby gospodarcze zostały zamrożone dodano podmiot o 
nazwie „Morison Menon Chartered Accountant”. 

Sentencja 

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie wniosku o zastosowanie 
środków tymczasowych. 

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

Postanowienie Sądu z dnia 12 czerwca 2012 r. — Strack 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-65/12 P) ( 1 ) 

(Odwołanie — Służba publiczna — Urzędnicy — Postano
wienie odsyłające — Orzeczenie niepodlegające odwołaniu — 

Odwołanie oczywiście niedopuszczalne) 

(2012/C 227/37) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) (przedsta
wiciel: adwokat H. Tettenborn) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: 
H. Krämer i B. Eggers, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Odwołanie mające na celu uchylenie postanowienia Sadu do 
spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 
7 grudnia 2011 r. w sprawie F-44/05 RENV Strack przeciwko 
Komisji, dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze. 

Sentencja 

1) Odwołanie zostaje oddalone. 

2) Guido Strack pokrywa własne koszty postępowania oraz koszty 
poniesione przez Komisję Europejską w ramach niniejszej instancji. 

( 1 ) Dz.U C 118 z 21.4.2012. 

Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2012 r. — Ålands 
Industrihus przeciwko Komisji 

(Sprawa T-212/12) 

(2012/C 227/38) 

Język postępowania: szwedzki 

Strony 

Strona skarżąca: Ålands Industrihus (Mariehamn, Finlandia) 
(przedstawiciel: adwokat L. Laitinen) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji 2012/252/UE z dnia 13 
lipca 2011 r. w sprawie pomocy państwa C 6/08 (ex-NN 
69/07) przyznanej przez rząd regionalny Wysp Alandzkich 
na rzecz Ålands Industrihus Ab; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi siedem zarzutów. 

1) Zarzut pierwszy dotyczący nieprawidłowego zastosowania 
art. 107 ust. 1 TFUE — brak pomocy państwa 

— Strona skarżąca twierdzi, że zastrzyk kapitałowy i 
gwarancje kapitałowe nie stanowią pomocy państwa, 
gdyż pomoc ta nie zakłóciła konkurencji i nie wpłynęła 
na wymianę handlową między państwami członkow
skimi. Komisja dopuściła się oczywistego błędu w ocenie 
okoliczności faktycznych sprawy, w szczególności usta
lając, że nie ma absolutnej przeszkody dla prowadzenia 
przez zagraniczne przedsiębiorstwa działalności na 
Wyspach Alandzkich, a z całą pewnością nie ma prze
szkody, która uniemożliwiałaby im dokonywanie inwe
stycji na lokalnym rynku nieruchomości.
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