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— conținutul deciziilor contestate, în special în măsura în care acesta privește mecanismele de finanțare a schemelor de
ajutor de stat și compatibilitatea schemelor de ajutor de stat cu dispozițiile de drept al Uniunii, altele decât cele privind
ajutoarele de stat.

Acțiune introdusă la 17 aprilie 2018 – SKS Import Export/Comisia
(Cauza T-239/18)
(2018/C 231/36)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamantă: Société Kammama Saber (S.K.S) Import Export (Sousse Jawhara, Tunisia) (reprezentant: H. Chelly, avocat)
Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— declararea cererii drept admisibilă și întemeiată;
și admiterea:
— anulării în parte a Regulamentului delegat (UE) 2018/212 al Comisiei din 13 decembrie 2017 în ceea ce privește
includerea Tunisiei pe lista țărilor terțe al căror regim AML/CFT are, potrivit declarației sale, deficiențe strategice;
— obligării Comisiei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.
1. Primul motiv este întemeiat pe necompetența Comisiei și pe încălcarea normelor fundamentale de procedură, întrucât
Comisia și-ar fi depășit atribuțiile cu privire la acordul de asociere dintre Tunisia și Uniunea Europeană, potrivit cărora
aceasta ar fi trebuit să sesizeze Consiliul de asociere pentru ca acesta din urmă să soluționeze litigiul sau, în subsidiar, să
permită părților să ia măsurile necesare pentru a-și proteja interesele.
2. Al doilea motiv este întemeiat pe eroarea vădită de apreciere în ceea ce privește, pe de o parte, evaluarea Tunisiei, astfel
cum a fost reținută de Uniunea Europeană, și, pe de altă parte, evaluarea Tunisiei, astfel cum a fost reținută de Grupul de
Acțiune Financiară Internațională. În această privință, reclamanta consideră că Comisia nu a luat măsurile adecvate
pentru a gestiona agravarea riscului pe care îl implică regulamentul delegat atacat pentru procesul de dezvoltare
economică din Tunisia.
3. Al treilea motiv este întemeiat pe încălcarea tratatelor Uniunii Europene, în special a articolului 216 alineatul (2) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, potrivit căruia acordurile internaționale sunt obligatorii pentru instituții.

Acțiune introdusă la 18 aprilie 2018 – Bruno/Comisia
(Cauza T-241/18)
(2018/C 231/37)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamant: Luigi Bruno (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (reprezentant: N. de Montigny, avocat)
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Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile
Reclamantul solicită Tribunalului:
să declare și să hotărască,
— anularea deciziei AAIC din 4 iulie 2017;
— dacă este necesar, anularea deciziei explicite de respingere a reclamației din 18 ianuarie 2018;
— obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
În susținerea acțiunii, reclamantul invocă două motive.
1. Primul motiv, întemeiat pe o eroare de drept săvârșită de Comisia Europeană în aplicarea articolului 11 alineatul (1) și a
articolului 12 alineatul (1) din anexa VIII la statut, în măsura în care, prin decizia sa, Comisia a respins cererea
reclamantului de a-i acorda beneficiul indemnizației de plecare prevăzute la articolul 12 alineatul (2) din anexa
menționată, impunându-i, în schimb, aplicarea articolului 11 alineatul (1) din anexa VIII la statut, care nu s-ar aplica însă
în cazul său.
2. Al doilea motiv, întemeiat pe o excepție de nelegalitate, în măsura în care dispozițiile statutare menționate anterior ar
încălca principiul egalității de tratament și al nediscriminării pentru motivul existenței unei lacune legislative.

Acțiune introdusă la 18 aprilie 2018 – VV/Comisia
(Cauza T-242/18)
(2018/C 231/38)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamant: VV (reprezentant: F. Moyse, avocat)
Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile
Reclamantul solicită Tribunalului:
— anularea deciziei din 19 iunie 2017 şi, în măsura necesară, a actului de respingere a reclamaţiei reclamantului din
18 ianuarie 2018;
— obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
În susținerea acțiunii, reclamantul invocă anularea deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general C –
Administratori în domeniul auditului (AD 5/AD 7) (JO 2016, C 171A, p. 1) de a nu-l admite pe reclamant la concursul
menţionat, în măsura în care nu ar avea o diplomă universitară care să ateste un ciclu de cel puţin trei ani în domeniile
indicate în anunţul de concurs respectiv.
În susţinerea acţiunii, reclamantul invocă două motive.
1. Primul motiv, întemeiat pe nemotivarea deciziei atacate.

