19.12.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 475/17

Предмет
Като главно искане на основание член 263 ДФЕС, отмяна, от една страна, на Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март
2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в
Украйна (ОВ L 66, 2014 г., стр. 26), на Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 година относно
ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 66,
2014 г., стр. 1), и от друга страна, на Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на Решение
2014/119 (ОВ L 62, 2015 г., стр. 25), на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015 година за
прилагане на Регламент № 208/2014 (ОВ L 62, 2015 г., стр. 1), доколкото тези актове се отнасят до жалбоподателя, както и
искане при условията на евентуалност, основано на член 277 ДФЕС за обявяване неприложимостта по отношение на
жалбоподателя на член 1, параграф 1 от Решение 2014/119, изменено с Решение (ОВППС) 2015/143 на Съвета от
29 януари 2015 година за изменение на Решение 2014/119 (ОВ L 24, 2015 г., стр. 16), както и на член 3, параграф 1 от
Регламент № 208/2014, изменен с Регламент (ЕС) 2015/138 на Съвета от 29 януари 2015 година за изменение на Регламент
№ 208/2014 (ОВ L 24, 2015 г., стр. 1).

Диспозитив
1) Не се произнася по настоящата жалба.
2) Осъжда г-н Serhiy Vitaliyovych Kurchenko да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати тези на Съвета на
Европейския съюз.
3) Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.

(1)

ОВ C 253, 4.8.2014 г.

Жалба, подадена на 26 октомври 2016 г. — OP/Комисия
(Дело T-478/16)
(2016/C 475/27)
Език на производството: немски
Страни
Жалбоподател: OP (Бон, Германия) (представител: S. Conrad, Rechtsanwalt)
Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени мълчаливия отказ и изричното решение на ответника от 16 и 30 септември 2016 г. (преписка №:
Ares (2016) 5716994) с което отхвърля административната жалба на жалбоподателя от 17 април 2016 г. по член 22,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 58/2003 относно законосъобразността на решение на Изпълнителна агенция на
Европейския съвет за научни изследвания от 18 март 2016 г. (преписка №: Ares (2016) 1371979), получено от
жалбоподателя на 28 април 2016 г., за отхвърляне на заявлението му за получаване на субсидия от 17 ноември 2015 г.
(номер на заявлението 716017 — QUASIMODO) по рамковата програма „Хоризонт 2020“, работна програма на ЕНС за
2016 г. (ERC Starting Grant) и оценяването му като неподходящо,
— да осъди ответника да заплати съдебните разноски.
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Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.
1. Първо основание: нарушение на правото на жалбоподателя на контрол на законосъобразността на актовете на
Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания чрез ответника, тъй като ответникът не се е
произнесъл по административната жалба на жалбоподателя в предвидения в член 22, параграф 1, алинея 3 от Регламент
(ЕО) № 58/2003 (1) срок.
2. Второ основание: незаконосъобразно отхвърляне на заявлението на жалбоподателя за получаване на субсидия
Жалбоподателят твърди, че отхвърлянето на административната жалба на жалбоподателя е незаконосъобразно и поради
това, че решението на Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания, с което се отхвърля
заявлението на жалбоподателя за получаване на субсидия, само по себе си е незаконосъобразно.
(1)

Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 година относно установяването на статута на изпълнителните агенции,
отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността (ОВ 2003, L 11, стр. 1; Специално издание на български
език, 2007 г., глава 1, том 8, стр. 256).

Жалба, подадена на 14 октомври 2016 г. — Tuerck/Комисия
(Дело T-728/16)
(2016/C 475/28)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Sabine Tuerck (Woluwe-Saint-Pierre, Белгия) (представители: S. Orlandi и T. Martin, avocats)
Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
да постанови решение, с което
— да отмени решението от 10 декември 2015 г., с което се потвърждава прехвърлянето на пенсионните права на
жалбоподателя,
— да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага две основания.
1. Първото основание е изведено от нарушение на член 7, параграф 1 от Общите разпоредби за прилагане (ОРП) на
членове 11 и 12 от приложение VIII към Правилника относно прехвърлянето на пенсионни права от 3 март 2011 г. Това
нарушение било извършено от Органа по назначаването (ОН) при изчисляване на размера на приспадането от сумата,
представляваща ревалоризацията на капитала между датата на заявлението за прехвърляне и датата на ефективното
прехвърляне.
2. Второто основание е изведено от нарушение на член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника, тъй като ОН
взел предвид повишаването ѝ със задна дата за определяне на основното ѝ възнаграждение към датата на заявлението за
прехвърляне на пенсионните ѝ права,.

