
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 28 listopada
2005 r. — EEB i Stichting Natuur en Milieu przeciwko

Komisji

(Sprawy połączone T-236/04 i T-241/04) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Decyzje 2004/247/WE
i 2004/248/WE — Zarzut niedopuszczalności — Legitymacja

czynna)

(2006/C 48/64)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: European Environmental Bureau EEB (Bruksela,
Belgia) i Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Holandia) [Przed-
stawiciele: P. van den Biesem i B. Arentz, adwokaci]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich [Przedstawiciel:
B. Doherty, pełnomocnik]

Interwenient popierający żądania strony skarżącej: Republika Francji
[Przedstawiciele: J.-L. Florent i G. de Bergues, pełnomocnicy]

Interwenient popierający żądania strony pozwanej: Syngenta Crop
Protection AG (Bazylea, Szwajcaria) [Przedstawiciele: D. Abra-
hams, barrister, i C. Simpson, solicitor]

Przedmiot sprawy

W sprawie T-236/04, wniosek o stwierdzenie częściowej
nieważności decyzji Komisji 2004/248/WE z dnia 10 marca
2004 r. dotyczącej niewłączenia atrazyny do załącznika I do
dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na
środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (Dz.U. L
78, str.53), a w sprawie T-241/04, wniosek o stwierdzenie
częściowej nieważności decyzji Komisji 2004/247/WE z dnia
10 marca 2004 r. dotyczącej niewłączenia symazyny do
załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia
zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję
czynną (Dz.U. L 78, str.50).

Sentencja postanowienia

1) Sprawy T-236/04 i T-241/04 zostają połączone.

2) Skargi w sprawach T-236/04 i T-241/04 zostają odrzucone jako
niedopuszczalne.

3) Strona skarżąca poniesie własne koszty oraz koszty poniesione
przez Komisję w sprawach T-236/04 i T-241/04.

4) Każdy z interwenientów poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 217 z 28.8.2004.

Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 18 listopada
2005 r. — Selmani przeciwko Radzie i Komisji

(Sprawa T-299/04) (1)

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Wspólne
stanowisko Rady — Szczególne środki restrykcyjne przeciwko
niektórym osobom i podmiotom w ramach zwalczania terro-
ryzmu — Skarga o stwierdzenie nieważności — Oczywisty

brak kompetencji — Prekluzja — Dopuszczalność)

(2006/C 48/65)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Abdelghani Selmani (Dublin, Irlandia) [Przedsta-
wiciel: C. Ó Brian, solicitor]

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej [Przedstawiciele: E.
Finnegan i D. Canga Fano, pełnomocnicy] i Komisja Wspólnot
Europejskich [Przedstawiciele: J. Enegren i C. Brown, pełnomoc-
nicy]

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności, po pierwsze, art. 2
rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia
2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych prze-
ciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwal-
czanie terroryzmu (Dz.U. L 344, str. 70), a po drugie, art. 1
decyzji Rady 2004/306/WE z dnia 2 kwietnia 2004 r. wyko-
nującej art. 2 ust. 3 rozporządzenia nr 2580/2001 i uchylającej
decyzję 2003/902/WE (Dz.U. L 99, str. 28), jak również
wszystkich decyzji Rady przyjętych na podstawie rozporzą-
dzenia nr 2580/2001, wywołujących te same skutki, co decyzja
2004/306 w zakresie, w jakim akty te dotyczą skarżącego

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 284 z 20.11.2004
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