
2) Strona skarżąca oraz interwenient pokrywają własne koszty oraz 
odpowiednio połowę kosztów poniesionych przez stronę pozwaną. 

( 1 ) Dz.U. C 184 z 23.6.2012 

Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 września 2013 r. — 
Tilly-Sabco przeciwko Komisji 

(Sprawa T-397/13 R) 

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — 
Rolnictwo — Refundacje wywozowe — Mięso drobiowe — 
Rozporządzenie ustalające refundacje w zerowej wysokości 
— Wniosek o zawieszenie wykonania — Brak pilnego 

charakteru — Wyważenie interesów) 

(2013/C 344/100) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Tilly-Sabco (Guerlesquin, Francja) (przedstawi
ciele: adwokaci R. Milchior i F. Le Roquais) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. de 
Bergues, D. Colas i C. Candat, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Wniosek o zawieszenia wykonania rozporządzenia wykonaw
czego Komisji (UE) nr 689/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. usta
lającego refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego (Dz.U. L 
196, s. 13). 

Sentencja 

1) Wniosek w przedmiocie środka tymczasowego zostaje oddalony. 

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

Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2013 r. — Al Assad 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-407/13) 

(2013/C 344/101) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Bouchra Al Assad (Damaszek, Syria) (przedsta
wiciele: G. Karouni i C. Dumont, avocats) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności: 

— decyzji 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. doty
czącej środków ograniczających skierowanych przeciwko 
Syrii w zakresie, w jakim wywołuje skutki wobec pani 
Bouchra (zwanej Bushra) Al Assad; 

— rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 363/2013 z 
dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, sprosto
wanego w dniu 9 maja 2013 r. w zakresie, w jakim 
wywołuje skutki wobec pani Bouchra (zwanej Bushra) 
Al Assad; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania 
na podstawie art. 87 i 91 regulaminu postępowania przed 
Sądem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi sześć zarzutów, 
które są zasadniczo identyczne lub podobne do zarzutów 
pierwszego, drugiego, trzeciego, piątego, szóstego i siódmego 
podniesionych w sprawie T383/11 Makhlouf przeciwko 
Radzie ( 1 ). 

( 1 ) Dz.U. 2011, C 282, s. 30. 

Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2013 r. — Mayaleh 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-408/13) 

(2013/C 344/102) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Abib Mayaleh (Damaszek, Syria) (przedstawi
ciele: adwokaci G. Karouni i C. Dumont) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności: 

— decyzji 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. doty
czącej środków ograniczających skierowanych przeciwko 
Syrii w zakresie, w jakim dotyczy ona A. Mayaleha; 

— rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 363/2013 
z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wykonania 
rozporządzenia (UE) nr 36/2012 w sprawie środków 
ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, w 
brzmieniu po sprostowaniu z dnia 9 maja 2013 r., w 
zakresie, w jakim dotyczy ono A. Mayaleha; 

— obciążenia Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania 
na podstawie art. 87 i 91 regulaminu postępowania przed 
Sądem.
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