INFORMATIE OVER DE NIET-EPUBLICEERDE BESLISSINGEN

Beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 18 november 2005 —
Selmani/Raad en Commissie

(Zaak T-299/04)

„Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Gemeenschappelijke
standpunten van Raad — Specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde
personen en entiteiten met oog op strijd tegen terrorisme — Beroep tot
nietigverklaring — Kennelijke onbevoegdheid — Verval termijn —
Ontvankelijkheid”

1.

Europese Unie — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid —
Bevoegdheid van gemeenschapsrechter — Handelingen krachtens titel V van
Verdrag betreffende Europese Unie — Voorwaarde — Beroep wegens
schending van bevoegdheden van Gemeenschap (Art. 46 EU) (cf. punten 5456)

2.

Beroep tot nietigverklaring — Bevoegdheid van gemeenschapsrechter —
Beroep tegen gemeenschapshandelingen tot uitvoering van maatregelen die
zijn voorzien in gemeenschappelijke standpuntbepaling op basis van titel V
van Verdrag betreffende Europese Unie — Daaronder begrepen (Art. 230 EG)
(cf. punt 58)

3.

Procedure — Ontvankelijkheid van beroepen — Beoordeling naar situatie op
tijdstip waarop verzoekschrift is ingediend — Beschikking die in loop van
geding in plaats komt van bestreden beschikking — Aanpassing van
aanvankelijke conclusies en middelen — Geen invloed bij beoordeling van
ontvankelijkheid van beroep (cf. punten 68-70)
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Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van artikel 2 van verordening (EG) nr. 2580/2001 van
de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen
bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (PB
L 344, blz. 70), van artikel 1 van besluit 2004/306/EG van de Raad van 2 april 2004
tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van verordening nr. 2580/2001 en tot intrekking
van besluit 2003/902/EG (PB L 99, blz. 28), en van alle besluiten van de Raad op
basis van verordening nr. 2580/2001 die dezelfde gevolgen hebben als besluit
2004/306, voor zover deze op verzoeker van toepassing zijn

Dictum

1)

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

2)

Verzoeker wordt verwezen in de kosten.

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 30 november 2005 —
Almdudler-Limonade/BHIM (Vorm van limonadefles)

(Zaak T-12/04)

„Gemeenschapsmerk — Driedimensionaal merk — Vorm van limonadefles —
Weigering van inschrijving — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”
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