
Postanowienie Sądu z dnia 18 listopada 2013 r. — Trabelsi 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-162/12) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji — Przedłużenie 
zamrożenia funduszy — Stwierdzenie nieważności pierwo
tnych środków w postaci zamrożenia funduszy — Umorzenie 

postępowania) 

(2014/C 15/22) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Mohamed Trabelsi (Paryż, Francja) (przedstawi
ciel: adwokat A. Tekari) 

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

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2012/50/WPZiB 
z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany decyzji 
2011/72/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowa
nych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z 
sytuacją w Tunezji (Dz.U. L 27, s. 11) w zakresie, w jakim 
dotyczy ona skarżącego. 

Sentencja 

1) Postępowanie w przedmiocie skargi zostaje umorzone. 

2) Rada Unii Europejskiej zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 355 z 17.11.2012. 

Postanowienie Sądu z dnia 11 listopada 2013 r. — Mory i 
in. przeciwko Komisji 

(Sprawa T-545/12) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Pomoc państwa — 
Spedycja tradycyjna i ekspresowa — Decyzja o nierozsze
rzaniu obowiązku odzyskania pomocy na potencjalne podmioty 
przejmujące beneficjenta, względem którego wszczęto 
postępowanie upadłościowe — Brak interesu prawnego — 

Niedopuszczalność) 

(2014/C 15/23) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Mory SA (Pantin, Francja); Mory Team (Pantin); 
Superga Invest, dawniej Compagnie française superga d’investis
sement dans le service (CFSIS) (Miraumont, Francja) (przedsta
wiciele: adwokaci B. Vatiert i F. Loubières) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: T. Maxian 
Rusche i B. Stromsky, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji C(2012) 2401 
final z dnia 4 kwietnia 2012 r. dotyczącej przejęcia aktywów 
grupy Sernam w ramach postępowania upadłościowego. 

Sentencja 

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. 

2) Postępowanie w przedmiocie wniosków Republiki Francuskiej i 
Calbersona o dopuszczenie do udziału w sprawie w charakterze 
interwenientów zostaje umorzone. 

3) Mory SA, Mory Team i Superga Invest pokrywają, poza własnymi 
kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską. 

4) Republika Francuska i Calberson, podmioty wnioskujące o dopusz
czenie do udziału w sprawie w charakterze interwenientów, pokry
wają własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 71 z 9.3.2013.
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