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Návrhové žádání žalobkyně
— vynést rozsudek vyhovující projednávané žalobě na náhradu
škody podané podle článku 288 ES a konstatující právo
žalobkyně na finanční odškodnění poskytnuté společně
a nerozlučně Radou a Komisí v celkové výši dva miliony dva
tisíce tři sta čtyřicet čtyři eur (2 002 344 eur) a
— uložit žalovaným orgánům náhradu nákladů řízení.
Žalobní důvody a hlavní argumenty
Žalobní důvody a argumenty jsou totožné se žalobními důvody
a argumenty již dovolávanými ve věci T-217/07, Las Palmeras
v. Rada a Komise.

8.9.2007

jež mělo být ohledně žalobkyně Radou zrušeno či změněno na
základě rozsudku Soudu prvního stupně ve věci T-228/02,
Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran (Sb. rozh., s. II0000). Podle žalobkyně měla Rada povinnost odstranit její
jméno z uvedeného seznamu.
Dále žalobkyně uplatňuje, že přijetím napadeného rozhodnutí
bylo porušeno její právo být vyslechnuta, a že napadené rozhodnutí bylo přijato bez řádného odůvodnění.
Kromě toho žalobkyně uplatňuje, že napadené rozhodnutí bylo
přijato pouze na základě skutečností, jež se týkají období před
rokem 2001, aniž by byly zohledněny skutečnosti týkající se
období po roce 2001 předložené žalobkyní.
Konečně žalobkyně uplatňuje, že uvedené okolnosti představují
zneužití pravomoci.

(1) Úř. věst. L 169, s. 58.

Žaloba podaná dne 16. července 2007 – Organizace
Mudžáhidů íránského lidu v. Rada
(Věc T-256/07)
(2007/C 211/94)

Žaloba podaná dne 17. července 2007 – Francie v. Komise

Jednací jazyk: angličtina

(Věc T-257/07)
(2007/C 211/95)

Účastnice řízení
Jednací jazyk: francouzština
Žalobkyně: Organizace Mudžáhidů íránského lidu (Auvers sur
Oise, Francie) (zástupci: J.P. Spitzer, advokát, a D. Vaughan, QC)
Žalovaná: Rada Evropské unie

Účastnice řízení

Návrhová žádání žalobkyně

Žalobkyně: Francouzská republika (zástupci: E. Belliard, G. de
Bergues, R. Loosli a A.-L. During, zmocněnci)

— Zrušit rozhodnutí Rady 2007/445/ES v rozsahu, v jakém se
dotýká žalobkyně;

Žalovaná: Komise Evropských společenství

— uložit žalované náhradu nákladů řízení.
Návrhové žádání žalobkyně
Žalobní důvody a hlavní argumenty
Žalobkyně se domáhá částečného zrušení rozhodnutí Rady
2007/445/ES ze dne 28. června 2007, kterým se provádí čl. 2
odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících
opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům
s cílem bojovat proti terorismu a zrušují rozhodnutí
2006/379/ES a 2006/1008/ES (1), a které nadále uvádí žalobkyni na seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje
zmrazení finančních prostředků a jiných finančních zdrojů.
Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje, že napadené
rozhodnutí Rady by mělo být zrušeno, neboť jej Rada založila
na zařazení žalobkyně provedené v rozhodnutí 2006/379/ES,

— zrušit bod 3 přílohy k nařízení Komise (ES) č. 727/2007 (1)
ze dne 26. června 2007, kterým se mění přílohy I, III, VII
a X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/
2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci
některých přenosných spongiformních encefalopatií (2)
v rozsahu, v jakém vkládá do kapitoly A této přílohy VII
bod 2.3 písm. b) podbod iii), bod 2.3 písm. d) a bod 4;
— podpůrně, pro případ, že Soud dospěje k závěru, že tato
žaloba na částečnou neplatnost je nepřípustná, zrušit úplně
nařízení č. 727/2007;
— uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

