
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. 
— Sison przeciwko Radzie 

(Sprawa T-341/07) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom w ramach walki z terroryzmem — Wspólne stano
wisko 2001/931/WPZiB i rozporządzenie (WE) nr 2580/2001 
— Skarga o stwierdzenie nieważności — Zmiana żądań — 
Kontrola sądowa — Uzasadnienie — Warunki wdrożenia 

wspólnotowego środka w postaci zamrożenia funduszy) 

(2009/C 282/78) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: José María Sison (Utrecht, Niderlandy) (przed
stawiciele: J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Gürses i W. 
Kaleck, adwokaci)) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. 
Bishop i E. Finnegan, pełnomocnicy) 

Interwenientci popierający stronę pozwaną: Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (przedstawiciele: S. Behzadi 
Spencer oraz I. Rao, pełnomocnicy), Królestwo Niderlandów 
(przedstawiciele: C. Wissels, M. de Mol, M. Noort oraz Y. de 
Vries, pełnomocnicy), Komisja Wspólnot Europejskich (przed
stawiciele: P. Aalto oraz S. Boelaert, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Po pierwsze żądanie stwierdzenie częściowej nieważności 
decyzji Rady 2007/445/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. wyko
nującej art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w 
sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych 
przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu 
zwalczanie terroryzmu i uchylającej decyzje 2006/379/WE oraz 
2006/1008/WE (Dz.U. L 169, s. 58), a po drugie żądanie 
odszkodowania 

Sentencja wyroku 

1) Decyzja Rady 2007/445/WE z dnia 28 czerwca 2007 r. wyko
nująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w 
sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych prze
ciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwal
czanie terroryzmu i uchylająca decyzje 2006/379/WE oraz 
2006/1008/WE, decyzja Rady 2007/868/WE z dnia 20 
grudnia 2007 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 2580/2001 i uchylająca decyzję 2007/445/WE, decyzja Rady 
2008/343/WE z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 
2007/868/WE, decyzja Rady 2008/583/WE z dnia 15 lipca 
2008 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
2580/2001 i uchylająca decyzję 2007/868/WE, decyzja Rady 
2009/62/WE z dnia 26 stycznia 2009 r. wykonująca art. 2 ust. 

3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 i uchylająca decyzję 
2008/583/WE oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 501/2009 
z dnia 15 czerwca 2009 r. wykonujące art. 2 ust. 3 rozporzą
dzenia (WE) nr 2580/2001 i uchylające decyzję 2009/62/WE 
są nieważne w części dotyczącej José Marii Sisona. 

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postę
powanie w sprawie. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.11.2007 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2009 r. 
— Francja przeciwko Komisji 

(Sprawa T-432/07) ( 1 ) 

(EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wydatki wyłączone z finan
sowania wspólnotowego — Owoce i warzywa — Warunki 

uznania organizacji producentów) 

(2009/C 282/79) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Republika Francuska (przedstawiciele: G. de 
Bergues i A.L. During, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi
ciele: F. Clotuche-Duvieusart i F. Jimeno Fernández, pełnomoc
nicy) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 
2007/647/WE z dnia 3 października 2007 r. wyłączającej z 
finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione 
przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europej
skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (Dz.U. 
L 261, s. 28), w takim zakresie, w jakim wyłączono w niej z 
finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione 
przez Republikę Francuską na rzecz organizacji producentów 
owoców i warzyw. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 22 z 26.1.2008.
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