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— de in het Publicatieblad van de Europese Unie L 243 van 21 september 2017 bekendgemaakte rectificatie van de
Spaanse versie van verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende
vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie
bestemde producten van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30 april 2004, met gerectificeerde versie in PB L 226 van 25
juni 2004), nietig te verklaren.
Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij de volgende middelen aan.
1. Er zij op gewezen dat de Commissie in welbepaalde gevallen impliciet instemt met een uiteenlopende toepassing van de
regels voor de invoer van producten van dierlijke oorsprong door de lidstaten, zoals containers met ingevroren
visserijproducten uit China, hetgeen een negatief effect heeft op de eerlijke concurrentie tussen de lidstaten.
2. Het grootste probleem is vastgesteld met betrekking tot de invoer van producten van dierlijke oorsprong en het vereiste
van de zogenoemde „dubbele lijst” voor schepen die aan inrichtingen in derde landen leveren.
3. Een exploitant van een levensmiddelenbedrijf die producten van dierlijke oorsprong van buiten de Gemeenschap invoert,
mag visserijproducten alleen uit een derde land invoeren als zowel het betrokken derde land waaruit het product is
verzonden als de inrichting van verzending en de inrichting waar het product verkregen of bereid is, voorkomt op de
lijst.

Beroep ingesteld op 30 januari 2018 — Tassi / Hof van Justitie
(Zaak T-50/18)
(2018/C 134/30)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Smaro Tassi (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordiger: E. Kleani, advocaat)
Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie
Conclusies
— nietigverklaring van het besluit van het Hof van Justitie van 23 november 2017 (referentie 20173192) waarbij de
inschrijving van verzoekster met betrekking tot aankondiging van een opdracht voor een overeenkomst voor freelance
vertalingen naar de Griekse taal 2017/S 002-001564 is afgewezen.
Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haarberoep voert verzoekster aan dat het betwiste besluit niet vergezeld ging van vastomlijnde
criteria die het in de aanbestedingsprocedure verlangde kwaliteitsniveau van de vertalingen vaststelden, noch van enig
correctieblad of vergelijkend rapport dat zou kunnen onderbouwen waarom volgens verweerder de door verzoekster
ingediende proefvertaling niet het vereiste minimumniveau behaalde. Verzoekster stelt in dit verband dat het betwiste
besluit niet correct is gemotiveerd en dat de selectieprocedure niet transparant is verlopen.

Beroep ingesteld op 30 januari 2018 — Kleani / Hof van Justitie
(Zaak T-51/18)
(2018/C 134/31)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Efterpi Kleani (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordiger: S. Tassi, advocaat)
Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Unie
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Conclusies
— nietigverklaring van het besluit van het Hof van Justitie van 23 november 2017 (referentie 20172046) waarbij de
inschrijving van verzoekster met betrekking tot aankondiging van een opdracht voor een overeenkomst voor freelance
vertalingen naar de Griekse taal 2017/S 002-001564 is afgewezen.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster aan dat het betwiste besluit niet vergezeld ging van vastomlijnde
criteria die het in de aanbestedingsprocedure verlangde kwaliteitsniveau van de vertalingen vaststelden, noch van enig
correctieblad of vergelijkend rapport dat zou kunnen onderbouwen waarom volgens verweerder de door verzoekster
ingediende proefvertaling niet het vereiste minimumniveau behaalde. Verzoekster stelt in dit verband dat het betwiste
besluit niet correct is gemotiveerd en dat de selectieprocedure niet transparant is verlopen.

Beroep ingesteld op 5 februari 2018 — Rodriguez Prieto / Commissie
(Zaak T-61/18)
(2018/C 134/32)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi en T. Martin, advocaten)
Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies
— primair, de Commissie veroordelen tot vergoeding van de geleden schade en dus tot betaling aan verzoeker van het
bedrag van 68 831 EUR ter vergoeding van zijn materiële schade en 100 000 EUR ter vergoeding van zijn immateriële
schade;
— subsidiair, het besluit van 28 maart 2017 tot weigering van bijstand nietig verklaren;
— in elk geval, de Commissie verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van zijn beroep betoogt verzoeker primair dat de Commissie een dienstfout heeft gemaakt door zijn
status als klokkenluider te miskennen, waardoor verzoeker materiële en immateriële schade heeft geleden die de instelling
dient te vergoeden. Verzoeker stelt subsidiair dat de instelling artikel 24 van het statuut heeft geschonden doordat zij heeft
geweigerd om na afloop van de strafrechtelijke procedure aan verzoeker de bijstand te verlenen waarin die bepaling
voorziet.

Beroep ingesteld op 6 februari 2018 — Torro Entertainment/EUIPO — Grupo Osborne (TORRO
Grande Meat in Style)
(Zaak T-63/18)
(2018/C 134/33)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulgarije) (vertegenwoordiger: A. Kostov, advocaat)

