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— Sökanden har lagt fram starkt bevisning till stöd för sitt
yrkande och har i realiteten vidtagit aktiva åtgärder för
att hindra regeringstrogna individer från att ta sig in i
Kadmous transportsystem och bussar. Rådet har emeller
tid inte lagt fram några tillräckliga bevis för att bestrida
dessa påståenden.
2. Andra grunden
— Beslutet att medta sökanden [i den personkrets som
omfattas av rättsakterna] strider mot sökandens mänsk
liga rättigheter och grundläggande friheter, inklusive rät
ten till respekt för familje- och privatlivet samt rätten att
fridfullt njuta av sin egendom. Beslutet strider vidare mot
proportionalitetsprincipen.
3. Tredje grunden:
— Rådet har under alla omständigheter brutit mot de pro
cessuella kraven, nämligen att: a) underrätta sökanden
individuellt om att han medtagits i förteckningen, b)
ge relevanta och tillräckliga skäl för att medta honom
i förteckningen, c) iaktta sökandens rätt till försvar och
rätten till ett effektivt domstolsskydd.

(1) EUT L 319, s. 56
(2) EUT L 16, s. 1
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— Rådet har åsidosatt sökandens rätt till ett effektivt rätts
ligt skydd och i synnerhet motiveringsskyldigheten, med
hänsyn till att rådet inte har lämnat en tillräcklig moti
vering för att uppta sökanden i bilaga IX till den an
gripna förordningen.
— Rådet har åsidosatt sökandens rätt att yttra sig, med
hänsyn till att rådet inte beviljade sökanden möjligheten
enligt artikel 46.3 och 46.4 i den angripna förordningen
att yttra sig angående upptagandet i sanktionsförteck
ningen, vilket hade inneburit en förnyad prövning av
rådet.
2. Andra grunden: Det saknas grund för att föra upp sökanden
i sanktionsförteckningarna
— Av de av rådet angivna skälen för att ta upp sökanden i
sanktionsförteckningarna framgår inte på vilken rättslig
grund rådet stödjer sig.
— En verksamhet, som sökanden utövade endast fram till
mars 2008, kan inte motivera att sökanden tas upp i
sanktionsförteckningarna i december 2011.
— Sökandens verksamhet som företagsledare i Hanseatic
Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH motiverar inte
att han tas upp i sanktionsförteckningarna, särskilt
med anledning av att tribunalen har ogiltigförklarat för
ordning (EU) nr 961/2010 (1) i den mån den avser HTTS
GmbH.
— Den omständigheten att sökanden har varit företags
ledare i ett engelskt bolag, som har avvecklats, leder
inte på något sätt till slutsatsen att någon av de grunder
för upptagande i sanktionsförteckningarna som nämns i
artikel 23.2 i den angripna förordningen skulle föreligga.
3. Tredje grunden: Åsidosättande av sökandens grundläggande
rätt till egendom

Svarande: Europeiska unionens råd
Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den
23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om
upphävande av förordning (EU) nr 961/2010, såvitt avser
sökanden, och
— förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna, i synnerhet
sökandens kostnader.
Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.
1. Första grunden: Åsidosättande av sökandens rätt till försvar

— Upptagandet av sökanden i sanktionsförteckningarna in
nebär ett icke motiverat ingrepp i hans grundläggande
rätt till egendom, eftersom sökanden på grund av rådets
otillräckliga motivering inte kan sluta sig till vilka skälen
är för att han upptogs i förteckningen över de personer
som är föremål för sanktioner.
— Upptagandet av sökanden i sanktionsförteckningarna är
uppenbart icke ändamålsenligt för att uppnå de mål som
eftersträvas med den angripna förordningen och innebär
dessutom ett ingrepp i sökandens egendomsskydd som
inte står i proportion till de eftersträvade målen.

(1) Rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om
restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EG)
nr 423/2007 (EUT L 281, s. 1)

