
A felperes előterjeszti, hogy a Tanácsnak nem volt hatásköre a
módosított 881/2002 rendelet 2. cikkének elfogadására, mivel
az EK 60., EK 301. és EK 308. cikkek nem hatalmazzák fel erre
a Tanácsot. Továbbá a Tanács és a Bizottság visszéltek a hatás-
körükkel, mivel a módosított 881/2002 rendelet 2. cikkének
céljai nem azonosak a EK 60., EK 301. és EK 308. cikkek célja-
ival.

A felperes azt állítja továbbá, hogy a módosított 881/2002 ren-
delet 2. cikke sérti a közösségi jog alapelveit, különösen a szub-
szidiaritás, az arányosság és az alapvető jogok tiszteletben tartá-
sának elvét.

Végül a felperes lényeges eljárási szabály megsértésére hivat-
kozik a módosított 881/2001 rendelet 2. cikkének elfogadása
során, nevezetesen azon követelmény megsértésére, hogy a
Tanács és a Bizottság jelöljön meg megfelelő indokokat arra
vonatkozóan, hogy a szükségesnek vélt intézkedéseket miért
nem határozhatják meg az egyes tagállamok.

(1) Az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a tálibokkal
összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben
meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a
467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
881/2002/EK tanácsi rendelet 63. alkalommal történő módosításáról
szóló, 2006. február 10-i 246/2006/EK bizottság rendelet (HL 2006.
L 40., 13. o)

(2) Az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal
összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben
meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az
egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének
tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni Táli-
bánt illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztá-
sáról szóló, 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezé-
séről szóló, 2002. május 27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet
(HL 2002. L 139., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 18. fejezet,
1. kötet, 294. o.)

2006. május 5-én benyújtott kereset – Sanabel Relief
Agency Ltd kontra Tanács

(T-136/06. sz. ügy)

(2006/C 165/59)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham, Egyesült
Királyság) (képviselők: N. Garcia solicitor, S. Cox barrister)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a 2003. március 27-i
561/2003/EK tanácsi rendelettel és a 2006. február 10-i
246/2006/EK bizottsági rendelettel módosított, 2002. május
27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet 2. cikkét és az
I. mellékletben a felperesre tett utalást;

– az Elsőfokú Bíróság a Tanácsot kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes által előterjesztett jogalapok és fontosabb érvek
megegyeznek a T-135/06. sz., Al-Faqih kontra Tanács ügyben
előterjesztettekkel.

2006. május 5-én benyújtott kereset – Abdrabbah kontra
Tanács

(T-137/06. sz. ügy)

(2006/C 165/60)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Ghunia Abdrabba (Birmingham, Egyesült Királyság)
(képviselők: N. Garcia solicitor, S. Cox barrister)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

– Az Elsőfokú Bíróság semmisítse meg a 2003. március 27-i
561/2003/EK tanácsi rendelettel és a 2006. február 10-i
246/2006/EK bizottsági rendelettel módosított, 2002. május
27-i 881/2002/EK tanácsi rendelet 2. cikkét és az
I. mellékletben a felperesre tett utalást;

– az Elsőfokú Bíróság a Tanácsot kötelezze a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes által előterjesztett jogalapok és fontosabb érvek
megegyeznek a T-135/06. sz., Al-Faqih kontra Tanács ügyben
előterjesztettekkel.

2006. május 5-én benyújtott kereset – Nasuf kontra Tanács

(T-138/06. sz. ügy)

(2006/C 165/61)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Taher Nasuf (Manchester, Egyesült Királyság)
(képviselők: N. Garcia, solicitor S. Cox barrister)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa
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