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Aangevoerde middelen
— schending van artikel 48, lid 4, van verordening nr. 2100/94;
— schending van artikel 7 van verordening nr. 2100/94 en van de beginselen inzake verdeling van de bewijslast en
bewijsvoering.

Beroep ingesteld op 27 juli 2015 — Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Raad
(Zaak T-434/15)
(2015/C 328/19)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partijen: Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Teheran, Iran); Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (Teheran);
Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (Teheran); Khazar Sea Shipping Lines (Anzali Free Zone, Iran); Rahbaran Omid
Darya Ship Management Co. (Teheran); Irinvestship Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk); en IRISL Europe GmbH (Hamburg,
Duitsland) (vertegenwoordigers: M. Taher, Solicitor, M. Malek, QC, en R. Blakeley, Barrister)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies
— de Raad veroordelen tot betaling aan verzoekende partijen van een schadevergoeding ten belope van een in de loop van
de onderhavige procedure vast te stellen bedrag, maar van niet minder dan 571 040 504 USD, te vermeerderen met
rente;
— de Raad verwijzen in de kosten van verzoekende partijen.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoekende partijen één middel aan, waarmee zij betogen dat het besluit van de
Raad van de Europese Unie om jegens verzoekende partijen beperkende maatregelen vast te stellen, een voldoende ernstige
niet-nakoming was van de verplichtingen die waren bedoeld om rechten aan verzoekers toe te kennen. Bijgevolg is de EU
niet-contractueel aansprakelijk. Genoemde niet-nakoming was de directe oorzaak van de aanzienlijke materiële en
immateriële schade die verzoekende partijen hebben geleden en die hun dient te worden vergoed.

Beroep ingesteld op 29 juli 2015 — Kolachi Raj Industrial/Commissie
(Zaak T-435/15)
(2015/C 328/20)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (Karachi, Pakistan) (vertegenwoordiger: P. Bentley, QC)
Verwerende partij: Europese Commissie

