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— obsahem sporných rozhodnutí, zejména ve vztahu k mechanismům financování režimů státní podpory a slučitelnosti
režimů státní podpory s jinými ustanoveními unijního práva, jež se netýkají státní podpory.

Žaloba podaná dne 17. dubna 2018 – SKS Import Export v. Komise
(Věc T-239/18)
(2018/C 231/36)
Jednací jazyk: francouzština
Účastnice řízení
Žalobkyně: Société Kammama Saber (S.K.S) Import Export (Sousse Jawhara, Tunisko) (zástupce: H. Chelly, advokát)
Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— prohlásil žalobu za přípustnou a opodstatněnou,
a vzhledem k tomu:
— částečně zrušil nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/212 ze dne 13. prosince 2017 v rozsahu, v němž se
týká zahrnutí Tuniska na seznam třetích zemí, které mají v režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu
strategické nedostatky,
— uložil Komisi náhradu veškerých nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládá žalobkyně tři žalobní důvody.
1. První žalobní důvod vycházející z nepříslušnosti Komise a z porušení podstatných formálních náležitostí, neboť Komise
překročila své pravomoci v souvislosti s dohodou o přidružení mezi Tuniskem a Evropskou unií, podle které měla
předložit otázku Radě přidružení, aby tato rada buď urovnala spor, nebo podpůrně umožnila stranám, aby přijaly
nezbytná opatření na ochranu svých zájmů.
2. Druhý žalobní důvod vycházející ze zjevně nesprávného posouzení v rozsahu, v němž se týká jednak posouzení Tuniska
použitého Evropskou unií, a jednak posouzení Tuniska použitého Finančním akčním výborem. V této souvislosti se
žalobkyně domnívá, že Komise nepřijala vhodná opatření k řízení zhoršování rizika, které přináší napadené nařízení
v přenesené pravomoci z hlediska procesu ekonomického rozvoje Tuniska.
3. Třetí žalobní důvod vycházející z porušení Smluv o Evropské unii, zejména čl. 216 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie, podle kterého jsou mezinárodní dohody závazné pro unijní orgány.

Žaloba podaná dne 18. dubna 2018 – Bruno v. Komise
(Věc T-241/18)
(2018/C 231/37)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: Luigi Bruno (Woluwé-Saint-Pierre, Belgie) (zástupce: N. de Montigny, advokát)
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Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání
Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil rozhodnutí AHCC ze dne 4. července 2017;
— případně zrušil výslovné rozhodnutí o zamítnutí stížnosti ze dne 18. ledna 2018;
— uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.
1. První žalobní důvod vycházející z nesprávného právního posouzení Komise při použití čl. 11 odst. 1 a čl. 12 odst. 1
přílohy VIII služebního řádu v rozsahu, v němž svým rozhodnutím Komise zamítla žádost žalobce na přiznání nároku
na poskytnutí odchodného podle čl. 12 odst. 2 uvedené přílohy a naproti tomu jej odkázala na použití čl. 11 odst. 1
přílohy VIII služebního řádu, který se na jeho případ nepoužije;
2. Druhý žalobní důvod vycházející z námitky protiprávnosti v rozsahu, v němž výše uvedená ustanovení služebního řádu
porušují zásadu rovného zacházení a nediskriminace z důvodu existence legislativní mezery.

Žaloba podaná dne 18. dubna 2018 – VV v. Komise
(Věc T-242/18)
(2018/C 231/38)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: VV (zástupce: F. Moyse, advokát)
Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání
Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
— zrušil rozhodnutí ze dne 19. června 2017 a v případě potřeby akt, kterým byla zamítnuta žalobcova stížnost ze dne
18. ledna 2018;
— uložil Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Touto žalobou se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí výběrové komise v rámci otevřeného výběrového řízení EPSO/AD/
322/16 – Administrátoři v oboru auditu (AD 5/AD 7) (Úř. věst. 2016, C 171A, s. 1), kterým nebyl do uvedeného
výběrového řízení připuštěn, protože nedoložil vysokoškolský diplom o absolvování alespoň tříletého studia v oborech
uvedených v oznámení k výběrovému řízení.
Na podporu žaloby předkládá žalobce dva žalobní důvody.
1. První žalobní důvod vycházející z nedostatečného odůvodnění napadeného rozhodnutí

