
Skarga wniesiona w dniu 9 maja 2007 r. — Organisation
des Modjahedines du peuple d'Iran przeciwko Radzie Unii

Europejskiej

(Sprawa T-157/07)

(2007/C 140/70)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran
(Auvers sur Oise, Francja) (przedstawiciele: adwokat J.P. Spitzer i
D. Vaughan QC)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności następujących decyzji Rady:

— decyzji o niedokonaniu w terminie sześciu miesięcy lub
po ich upływie rewizji decyzji Rady 2006/379/WE w
odniesieniu do skarżącej,

— decyzji o utrzymaniu do chwili obecnej i w dalszym
ciągu nazwy skarżącej w wykazie organizacji terrorys-
tycznych sporządzonym na mocy decyzji Rady
2006/379 z dnia 29 maja 2006 r., ze skutkiem od dnia
wydania tej decyzji, mimo wyroku Sądu z dnia 12
grudnia 2006 r. w sprawie T-228/02 i obowiązków
Rady wynikających z art. 233 WE;

— zobowiązanie strony pozwanej do działania zgodnie z jej
obowiązkami prawnymi, jeżeli okaże się to właściwe;

— zobowiązanie strony pozwanej do zapłacenia na rzecz
skarżącej odszkodowania w wysokości 1 090 000 EUR, jak
sprecyzowano w załączniku nr 18 (i następnych) wraz z
odsetkami od tej kwoty;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności określonych aktów
Rady oraz naprawienie poniesionej przez nią szkody z uwagi na
to, że po upływie sześciu miesięcy Rada nie dokonała rewizji
zawartego w decyzji Rady 2006/379 (1) wykazu zawierającego
nazwy lub nazwiska osób, grup i podmiotów, do których znaj-
duje zastosowanie rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 (2) doty-
czące przyjęcia szczególnych środków restrykcyjnych skierowa-
nych przeciwko niektórym osobom i podmiotom, mających na
celu zwalczanie terroryzmu, czyli zamrożenie funduszy i innych
zasobów finansowych oraz z uwagi na to, że Rada utrzymała
nazwę skarżącej w tym wykazie.

Zdaniem skarżącej, Rada była zobowiązana do regularnego
przeprowadzania rewizji wykazu podmiotów umieszczonych w
jakimkolwiek wykazie organizacji terrorystycznych, przynaj-
mniej co sześć miesięcy. Skarżąca twierdzi, że Rada nie spełniła
tego obowiązku w odniesieniu do umieszczenia nazwy skarżącej
w wykazie organizacji terrorystycznych.

Skarżąca podnosi również, że w następstwie wyroku Sądu
Pierwszej Instancji w sprawie T-228/02 Organisation des Modja-
hedines du peuple d'Iran przeciwko Radzie, Rada była zobowią-
zana do usunięcia nazwy skarżącej ze wspomnianego wykazu.

(1) Decyzja Rady z dnia 29 maja 2006 r. wykonująca art. 2 ust. 3
rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych
środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym
osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i
uchylająca decyzję 2005/930/WE (Dz.U. 2006, L 144, str. 21).

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych prze-
ciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie
terroryzmu (Dz.U. 2001, L 344, str. 70).

Skarga wniesiona w dniu 7 maja 2007 r. — Lancôme prze-
ciwko OHIM — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION)

(Sprawa T-160/07)

(2007/C 140/71)

Język, w którym została sporządzona skarga: francuski

Strony

Strona skarżąca: Lancôme Parfums et Beauté & Cie (Paryż,
Francja) przedstawiciel: E. Baud, adwokat)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: CMS
Hasche Sigle (Kolonia, Niemcy)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej
OHIM wydanej w dniu 26 lutego 2007 r. w sprawie R
231/2006-2;

— obciążenie pozwanej, oraz ewentualnie interwenienta, kosz-
tami postępowania.

23.6.2007 C 140/43Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


