
Postanowienie Sądu z dnia 31 stycznia 2012 r. — Ayadi 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-527/09) ( 1 ) 

(Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — 
Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym 
osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, 
siecią Al-Kaida i talibami — Rozporządzenie (WE) nr 
881/2002 — Skreślenie zainteresowanego z wykazu osób i 
podmiotów — Skarga o stwierdzenie nieważności — 

Umorzenie postępowania) 

(2012/C 89/37) 

Język postępowania: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Chafiq Ayadi (Dublin, Irlandia) (przedstawiciele: 
początkowo B. Emmerson, QC, S. Cox, barrister i H. Miller, 
solicitor, następnie E. Grieves, barrister i E. Miller) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. 
Paasivirta, T. Scharf i M. Konstantinidis, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Rada Unii Europejskiej 
(przedstawiciele: E. Finnegan i R. Szostak, pelnomocnicy) 

Przedmiot 

Skarga o stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 954/2009 z dnia 13 października 2009 r. zmieniają
cego po raz 114. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z 
dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne 
środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom 
i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida 
i talibami (Dz.U. L 269, s. 20), w zakresie w jakim akt ten 
dotyczy skarżącego. 

Sentencja 

1) Umarza się postępowanie w przedmiocie skargi. 

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty i koszty poniesione 
przez Chafiqa Ayadiego oraz zwróci do kasy Sądu kwoty wypła
cone z tytułu pomocy w zakresie kosztów postępowania. 

3) Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty. 

( 1 ) Dz.U. C 148 z 5.6.2010. 

Postanowienie Sądu z dnia 3 lutego 2012 r. — Ecologistas 
en Acción-CODA przeciwko Komisji 

(Sprawa T-359/10) ( 1 ) 

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Dostęp do dokumentów 
— Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 — Dokumenty doty
czące planu rozwoju dzielnicy Cabanyal w Walencji (Hiszpa
nia) — Dokumenty pochodzące od państwa członkowskiego 
— Odmowa dostępu — Wyjątek dotyczący ochrony celów 
kontroli, dochodzenia i audytu — Wyjątek dotyczący ochrony 
postępowań sądowych oraz opinii prawnch — Informacje 
dotyczące środowiska naturalnego — Rozporządzenie (WE) 
nr 1367/2006 — Skarga w oczywisty sposób pozbawiona 

podstawy prawnej) 

(2012/C 89/38) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Ecologistas en Acción-CODA (Madryt, Hiszpa
nia) (przedstawiciel: adwokat J. Ramos Segarra) 

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: I. Martínez 
del Peral i P. Costa de Oliveira, pełnomocnicy) 

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii 
(przedstawiciele: początkowo M. Muñoz Pérez, następnie S. 
Centeno Huerta, abogados del Estado) 

Przedmiot 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 30 
czerwca 2010 r. odmawiającej skarżącej udzielenia dostępu do 
określonych dokumentów dotyczących dochodzenia prowadzo
nego przez władze hiszpańskie w sprawie EU-PILOT 724/09/02 
ENVI, której przedmiotem jest specjalny plan ochrony i odnowy 
dzielnicy Cabanyal miasta Walencja (Hiszpania). 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Ecologistas en Acción-CODA pokrywa własne koszty oraz koszty 
poniesione przez Komisję Europejską. 

3) Królestwo Hiszpanii pokrywa koszty własne. 

( 1 ) Dz.U. C 288 z 23.10.2010.
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