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— bijgevolg besluit 2011/782/GBVB van de Raad van 1 de
cember 2011, verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad
van 18 januari 2012 en de daaruit volgende uitvoerings
handelingen nietig verklaren, voor zover zij verzoekster be
treffen;

C 151/31

Beroep ingesteld op 22 februari 2012 — Sorouh/Raad
(Zaak T-102/12)
(2012/C 151/54)
Procestaal: Frans

— de Raad van de Europese Unie verwijzen in de kosten.

Partijen

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekende partij: Sorouh Joint Stock Company (Damascus, Sy
rië) (vertegenwoordiger: E. Ruchat, advocaat)

Ter staving van haar beroep voert verzoekster drie middelen
aan, die in wezen overeenkomen met die welke zijn aangevoerd
in de zaken T-432/11, Makhlouf/Raad (1), en T-433/11,
Makhlouf/Raad (2).

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies
(1) PB 2011, C 290, blz. 13.
(2) PB 2011, C 290, blz. 14.

Beroep ingesteld op 22 februari 2012 — Cham/Raad
(Zaak T-101/12)

— verzoeksters vordering ontvankelijk en gegrond verklaren;

— bijgevolg besluit 2011/782/GBVB van de Raad van 1 de
cember 2011, verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad
van 18 januari 2012 en de daaruit volgende uitvoerings
handelingen nietig verklaren, voor zover zij verzoekster be
treffen;

(2012/C 151/53)
Procestaal: Frans

— de Raad van de Europese Unie verwijzen in de kosten.

Partijen
Verzoekende partij: Cham Holding Co. SA (Damascus, Syrië) (ver
tegenwoordiger: E. Ruchat, advocaat)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Middelen en voornaamste argumenten
Ter staving van haar beroep voert verzoekster drie middelen
aan, die in wezen overeenkomen met die welke zijn aangevoerd
in de zaken T-432/11, Makhlouf/Raad (1), en T-433/11,
Makhlouf/Raad (2).

Conclusies
— verzoeksters vordering ontvankelijk en gegrond verklaren;
— bijgevolg besluit 2011/782/GBVB van de Raad van 1 de
cember 2011, verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad
van 18 januari 2012 en de daaruit volgende uitvoerings
handelingen nietig verklaren, voor zover zij verzoekster be
treffen;

(1) PB 2011, C 290, blz. 13.
(2) PB 2011, C 290, blz. 14.

Beroep ingesteld op 24 februari 2012 — T&L Sugars en
Sidul Açúcares/Commissie
(Zaak T-103/12)

— de Raad van de Europese Unie verwijzen in de kosten.

(2012/C 151/55)
Middelen en voornaamste argumenten
Ter staving van haar beroep voert verzoekster drie middelen
aan, die in wezen overeenkomen met die welke zijn aangevoerd
in de zaken T-432/11, Makhlouf/Raad (1), en T-433/11,
Makhlouf/Raad (2).

(1) PB 2011, C 290, blz. 13.
(2) PB 2011, C 290, blz. 14.

Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partijen: T&L Sugars Ltd (Londen, Verenigd Konink
rijk) en Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia,
Portugal) (vertegenwoordigers: D. Waelbroeck, advocaat, en D.
Slater, Solicitor)

Verwerende partijen: de Europese Commissie en de Europese Unie,
vertegenwoordigd door de Europese Commissie

