
Az Elsőfokú Bíróság 2005. november 28-i végzése – EEB
és Stichting Natuur en Milieu kontra Bizottság

(T-236/04. és T-241/04. sz. egyesített ügyek) (1)

(Megsemmisítés iránti kereset – A 2004/247/EK és a
2004/248/EK határozatok – Elfogadhatatlansági kifogás –

Kereshetőségi jog)

(2006/C 48/64)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: a European Environmental Bureau (EEB) (Brüsszel,
Belgium) és a Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Hollandia)
(képviselők: P. van den Biesen és B. Arentz, ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: B.
Doherty, meghatalmazott)

A felpereseket támogató beavatkozó: a Francia Köztársaság
[Képviselők: J.-L. Florent és G. de Bergues, meghatalmazottak]

Az alperest támogató beavatkozó: Syngenta Crop Protection AG
(Basel, Svájc) [Képviselők: D. Abrahams, barrister és C.
Simpson, solicitor]

Az ügy tárgya

A T-236/04. sz. ügy tárgya az atrazinnak a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történő fel nem vételéről, valamint az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének
visszavonásáról szóló 2004/248/EK bizottsági határozat (HL L
78., 53. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 43. kötet,
206. o.) részleges megsemmisítése, a T-241/04. sz. ügy tárgya a
simazinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe
történő fel nem vételéről, valamint az e hatóanyagot tartalmazó
növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról szóló
2004/247/EK bizottsági határozat (HL L 78., 50. o.; magyar
nyelvű különkiadás 3. fejezet, 43. kötet, 203. o.) részleges
megsemmisítése.

A végzés rendelkező része

1) A T-236/04. és a T-241/04. sz. ügyeket egyesítik.

2) A T-236/04. és a T-241/04. sz. ügyekben benyújtott kereseteket
mint elfogadhatatlanokat elutasítják.

3) A felpereseket kötelezik saját költségeik viselésén kívül a Bizottság
T-236/04. sz. és T-241/04.sz. ügyekben felmerült költségei vise-
lésére is.

4) A beavatkozók maguk viselik a saját költségeiket.

(1) HL C 217., 2004.8.28.

Az Elsőfokú Bíróság 2005. november 18-i végzése –
Selmani kontra Tanács és Bizottság

(T-299/04. sz. ügy) (1)

(„Közös kül- és biztonságpolitika – A Tanács közös állás-
pontjai – Egyes személyekkel és szervezetekkel szemben a
terrorizmus elleni harc keretében előírt különleges korlátozó
intézkedések – Megsemmisítés iránti kereset – A hatáskör

nyilvánvaló hiánya – Jogvesztés – Elfogadhatóság”)

(2006/C 48/65)

Az eljárás nyelve: angol

A felek

Felperes: Abdelghani Selmani (Dublin, Írország) (képviselő: C. Ó
Brian solicitor)

Alperesek: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: E. Finnegan és
D. Kanga Fano meghatalmazottak) és az Európai Közösségek
Bizottsága (képviselők: J. Enegren és C. Brown meghatalma-
zottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel
és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézke-
désekről szóló, 2001. december 27-i 2580/2001/EK tanácsi
rendelet (HL L 344., 70. o.; magyar nyelvű különkiadás 18
fejezet, 1. kötet, 207. o.) 2. cikkének, másrészt pedig a
2580/2001 rendelet 2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról
és a 2003/902/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2004. április 2-i 2004/306/EK tanácsi határozat (HL L 99., 28.
o.; magyar nyelvű különkiadás 18. fejezet, 3. kötet, 98. o.) 1.
cikkének, valamint valamennyi, a 2580/2001 rendelet alapján
hozott és a 2004/306 tanácsi határozattal azonos hatású
tanácsi határozat (a felsorolt jogi aktusok) felperesre vonatkozó
részének megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet, mint nyilvánvalóan elfoga-
dhatatlant, elutasítja.

2) Az Elsőfokú Bíróság a felperest kötelezi a költségek viselésére.

(1) HL C 284., 2004.11.20.

2006.2.25. C 48/33Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


