
SĄD

Wyrok Sądu z dnia 21 stycznia 2015 r. – Makhlouf/Rada

(Sprawa T-509/11) (1)

(Polityka zagraniczna i wspólnego bezpieczeństwa — Środki ograniczające wobec Syrii — Zamrożenie 
funduszy — Obowiązek uzasadnienia — Prawo do obrony — Prawo do skutecznej ochrony sądowej — 

Oczywisty błąd w ocenie — Prawo własności — Prawo do poszanowania życia osobistego — 
Proporcjonalność)

(2015/C 073/28)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Mohammad Makhlouf (Damaszek, Syria) (przedstawiciele: adwokaci C. Rygaert i G. Karouni)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M.-M. Joséphidès i G. Étienne, pełnomocnicy)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji wykonawczej Rady 2011/488/WPZiB z dnia 1 sierpnia 2011 r. dotyczącej 
wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Syrii (Dz.U. L 199, s. 74 ), decyzji Rady 
2011/782/WPZiB z dnia 1 grudnia 2011 r. dotyczącej środków ograniczających wobec Syrii i uchylającej decyzję 2011/ 
273/WPZiB (Dz.U. L 319, s. 56), a także decyzji Rady 2012/739/WPZiB z dnia 29 listopada 2012 r. dotyczącej środków 
ograniczających wobec Syrii i uchylającej decyzję 2011/782/WPZiB (Dz.U. L 330, s. 21) w zakresie, w jakim akty te dotyczą 
skarżącego.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Mohammad Makhlouf pokrywa koszty własne i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Radę Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. C 340 z 19.11.2011.

Wyrok Sądu z dnia 20 stycznia 2015 r. – Hiszpania/Komisja

(Sprawa T-109/12) (1)

(Fundusz Spójności — Zmniejszenie pomocy finansowej — Termin na wydanie decyzji)

(2015/C 073/29)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: A. Rubio González, abogado del Estado)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Recchia, pełnomocnik, wspierany początkowo przez adwokatów 
J. Rivasa Andrésa i X.M. Garcíę Garcíę, następnie przez J. Rivasa Andrésa)
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Przedmiot

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2011) 9992 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmniejszenia pomocy 
przyznanej z Funduszu Spójności na projekty „Planowane działania w ramach rozwoju drugiego etapu centralnego planu 
zarządzania stałymi odpadami miejskimi regionu autonomicznego Estremadura” (CCI 2000.ES.16.C.PE.020), „Kanały 
ściekowe: zlewnia środkowa Getafe i zlewnia dolna Arroyo Culebro (zlewnia Tagu–uzdatnianie)” (CCI 2002.ES.16.C. 
PE.002), „Ponowne wykorzystywanie oczyszczonej wody do nawadniania terenów zielonych w Santa Cruz de Tenerife” 
(CCI 2003.ES.16.C.PE.003) oraz „Pomoc techniczna w badaniach i opracowaniu projektu rozbudowy i dostarczania wody 
do Mancomunidad de Algodor” (CCI 2002.ES.16.C.PE.040).

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2011) 9992 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmniejszenia pomocy przyznanej 
z Funduszu Spójności na projekty „Planowane działania w ramach rozwoju drugiego etapu centralnego planu zarządzania stałymi 
odpadami miejskimi regionu autonomicznego Estremadura” (CCI 2000.ES.16.C.PE.020), „Kanały ściekowe: zlewnia środkowa 
Getafe i zlewnia dolna Arroyo Culebro (zlewnia Tagu–uzdatnianie)” (CCI 2002.ES.16.C.PE.002), „Ponowne wykorzystywanie 
oczyszczonej wody do nawadniania terenów zielonych w Santa Cruz de Tenerife” (CCI 2003.ES.16.C.PE.003) oraz „Pomoc 
techniczna w badaniach i opracowaniu projektu rozbudowy i dostarczania wody do Mancomunidad de Algodor” (CCI 2002.ES.16. 
C.PE.040).

2) Komisja Europejska zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 126 z 28.4.2012.

Wyrok Sądu z dnia 20 stycznia 2015 r. – Hiszpania/Komisja

(Sprawa T-111/12) (1)

(Fundusz Spójności — Zmniejszenie pomocy finansowej — Termin na wydanie decyzji)

(2015/C 073/30)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: A. Rubio González, abogado del Estado)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: D. Recchia, pełnomocnik, wspierany początkowo przez adwokatów 
J. Rivasa Andrésa i X. M. Garcíę Garcíę, następnie przez J. Rivasa Andrésa)

Przedmiot

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2011) 9990 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmniejszenia pierwotnie 
przyznanej pomocy z Funduszu Spójności na projekty „Gospodarowanie odpadami stałymi w regionie autonomicznym 
Estremadury – 2001” (CCI 2001.ES.16.C.PE.043), „Zaopatrzenie w wodę i sieć kanalizacyjna na terenie zlewni Duero – 
2001” (CCI 2000.ES.16.C.PE.070), „Gospodarowanie odpadami stałymi w regionie autonomicznym Walencji – 2001 – 
Grupa II” (CCI 2001.ES.16.C.PE.026) i „System kanalizacji i oczyszczanie ścieków na obszarze Bierzo Bajo” (CCI 2000. 
ES.16.C.PE.036).
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