
Az Elsőfokú Bíróság 2009. szeptember 30-i ítélete — Sison 
kontra Tanács 

(T-341/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Közös kül- és biztonságpolitika — A terrorizmus elleni 
küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel 
szemben hozott korlátozó intézkedések — 2001/931/KKBP 
közös álláspont és 2580/2001/EK rendelet — Megsemmisítés 
iránti kereset — A kereseti kérelmek módosítása — Bírósági 
felülvizsgálat — Indokolás — Pénzeszközök befagyasztására 

irányuló közösségi intézkedés végrehajtásának feltételei) 

(2009/C 282/78) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: Jose Maria Sison (Utrecht, Hollandia) (képviselők: 
J. Fermon, A. Comte, H. Schultz, D. Grüses és W. Kaleck 
ügyvédek) 

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Bishop és 
E. Finnegan, meghatalmazottak) 

Az alperest támogató beavatkozók: Nagy-Britannia és Észak-Íror
szág Egyesült Királysága (képviselők: S. Behzadi Spencer és 
I. Rao, meghatalmazottak), a Holland Királyság (képviselők: 
C. Wissels, M. de Mol, M. Noort és Y. de Vries, meghatalma
zottak) és az Európai Közösségek Bizottsága (képviselik: P. Aalto 
és S. Boelaert, meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Egyrészről a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes 
személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges 
korlátozó intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. 
cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2006/379/EK és a 
2006/1008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2007. június 28-i 2007/445/EK tanácsi határozat (HL L 169., 
58. o.) részleges megsemmisítése, másrészről pedig a felperes 
által a megtámadott határozat elfogadásának következtében állí
tólag elszenvedett károk megtérítése iránti kártérítési kereset 

Az ítélet rendelkező része 

1. Az Elsőfokú Bíróság a terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes 
személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó 
intézkedésekről szóló 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekez
désének végrehajtásáról, és a 2006/379/EK és a 2006/1008/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 
2007/445/EK tanácsi határozatot, a 2580/2001/EK rendelet 
2. cikke (3) bekezdésének végrehajtásáról, és a 2007/445/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. december 20- 
i 2007/868/EK tanácsi határozatot, a 2007/868/EK határozat 
módosításáról szóló, 2008. április 29-i 2008/343/EK tanácsi 
határozatot, a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének 

végrehajtásáról és a 2007/868/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. július 15-i 2008/583/EK tanácsi hatá
rozatot, a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének 
végrehajtásáról és a 2008/583/EK határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. január 26-i 2009/62/EK tanácsi hatá
rozatot, és a 2580/2001/EK rendelet 2. cikke (3) bekezdésének 
végrehajtásáról és a 2009/62/EK határozat hatályon kívül helye
zéséről szóló, 2009. június 15-i 501/2009/EK tanácsi rendeletet 
azok Jose Maria Sisont érintő részében megsemmisíti. 

2. Az Elsőfokú Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz. 

( 1 ) HL C 269., 2007.11.10. 

Az Elsőfokú Bíróság 2009. szeptember 30-i ítélete — 
Franciaország kontra Bizottság 

(T-432/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(„EMOGA — Garanciarészleg — A közösségi finanszí
rozásból kizárt kiadások — Gyümölcsök és zöldségek — A 

termelő szervezetek elismerésének feltételei”) 

(2009/C 282/79) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues, 
A.-L. During meghatalmazottak) 

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: F. 
Clotuche-Duvieusart és F. Jimeno Fernández meghatalmazottak) 

Az ügy tárgya 

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap 
(EMOGA) Garanciarészlege terhére a tagállamok által kifizetett 
egyes kiadásoknak a közösségi finanszírozásból való kizárásáról 
szóló, 2007. október 3-i 2007/647/EK bizottsági határozat 
(HL L 261., 28. o.) megsemmisítése iránti kérelem, mivel az 
kizárja a Francia Köztársaság által a gyümölcs- és zöldségter
melő szervezetek javára teljesített egyes kiadásokat. 

Az ítélet rendelkező része 

1. Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja. 

2. Az Elsőfokú Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezi a költségek 
viselésére. 

( 1 ) HL C 22., 2008.1.26.

HU C 282/42 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.21.


