
POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 15 lutego 2005 r.

w sprawie T-206/02 Congrès national du Kurdistan (KNK)
przeciwko Radzie Unii Europejskiej (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Szczególne środki
restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom i
podmiotom w ramach walki z terroryzmem — Legitymacja

czynna — Stowarzyszenie — Dopuszczalność)

(2005/C 143/64)

(Język postępowania: francuski)

W sprawie T-206/02 Congrès national du Kurdistan (KNK) z
siedzibą w Brukseli (Belgia), reprezentowany przez adwokata J.
Boisseau'a przeciwko Radzie Unii Europejskiej (pełnomocnicy:
M. Vitsentzatos i S. Marquardt), wspieranej przez Komisję
Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: początkowo G. zur
Hausen i G. Boudot, następnie J. Enegren i G. Boudot, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu) oraz przez Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (pełnomocnicy:
początkowo J. Collins, następnie R. Caudwell, z adresem do
doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot skargę o
stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2002/334/WE z dnia 2
maja 2002 r. wydanej w wykonaniu art. 2 ust. 3 rozporzą-
dzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków
restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i
podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchy-
lającej decyzję 2001/927/WE (Dz.U. L 116, str. 33), Sąd (druga
izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, N. J. Forwood i S. Papa-
savvas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu 15 lutego
2005 r. postanowienie, którego sentencja brzmi następująco:

1) Skarga zostaje odrzucona.

2) Skarżący ponosi koszty własne oraz poniesione przez Radę.

3) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz
Komisja ponoszą własne koszty.

(1) Dz.U. C 247 z 12.10.2002

POSTANOWIENIE SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI

z dnia 15 lutego 2005 r.

w sprawie T-229/02 Kurdistan Workers' Party (PKK) i
Kurdistan National Congress (KNK) przeciwko Radzie

Unii Europejskiej (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Szczególne środki
restrykcyjne skierowane przeciwko niektórym osobom i
podmiotom mające na celu zwalczanie terroryzmu — Zdol-
ność procesowa — Legitymacja procesowa — Stowarzyszenie

— Dopuszczalność)

(2005/C 143/65)

(Język postępowania: angielski)

W sprawie T-229/02 Kurdistan Workers' Party (PKK) i
Kurdistan National Congress (KNK), z siedzibami w Brukseli,
reprezentowani przez M. Mullera, E. Grievesa, barristers oraz J.
Peirce, solicitor, przeciwko Radzie Unii Europejskiej (pełno-
mocnicy: M. Vitsentzatos i M. Bishop) popieranej przez Zjedno-
czone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (pełno-
mocnicy: początkowo J. Collins, następnie R. Caudwell, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu) oraz Komisję Wspólnot
Europejskich (pełnomocnicy: C. Brown i P. Kuijper, z adresem
do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot skargę o
stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2002/334/WE z dnia 2
maja 2002 r. wprowadzającej w życie art. 2 ust. 3 rozporzą-
dzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków
restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i
podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchy-
lającej decyzję 2001/927/WE (Dz.U. L 116, str. 33) oraz
decyzji Rady 2002/460/WE z dnia 17 czerwca 2002 r. wpro-
wadzającej w życie art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 2580/2001 i uchylającej decyzję 2002/334 (Dz.U. L 160,
str. 26), Sąd (druga izba), w składzie: J. Pirrung, prezes, N.J.
Forwood i S. Papasavvas, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał
w dniu 15 lutego 2005 r. postanowienie, którego sentencja
brzmi następująco:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżący ponoszą własne koszty oraz koszty poniesione przez
Radę.

3) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz
Komisja ponoszą własne koszty.

(1) Dz.U. C 233 z 28.9.2002 r.

11.6.2005C 143/34 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


