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Определение на председателя на Общия съд от 17 май 2018 г. — Transtec/Комисия
(Дело T-228/18 R)
(Обезпечително производство — Обществени поръчки — Рамков договор за предоставяне на
услуги в полза на трети страни, получаващи външна помощ на Съюза — Молба за постановяване
на временни мерки — Липса на неотложност)
(2018/C 249/44)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Transtec (Брюксел, Белгия) (представители: L. Levi и N. Flandin, avocats)
Ответник: Европейска комисия (представители: A. Aresu и J. Estrada de Solà)

Предмет
Молба на основание членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС, от една страна, за спиране на изпълнението на решение на Комисията
от 26 март 2018 г., с което се отхвърля направената от жалбоподателя оферта и обществената поръчка относно партида 3 от
„Рамков договор за прилагането на външна помощ през 2018 г. (FWC SIEA 2018) 2017/S 128-260026“, с референтен номер
EuropeAid/138778/DH/SER/Multi, се възлага на десет оферента, и от друга страна, за налагане на задължение на Комисията
да включи временно жалбоподателя сред избраните оференти

Диспозитив
1) Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.
2) Не се произнася по съдебните разноски.

Жалба, подадена на 30 април 2018 г. — Klymenko/Съвет
(Дело T-274/18)
(2018/C 249/45)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Москва, Русия) (представител: M. Phelippeau, адвокат)
Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да обяви за допустима жалбата на Oleksandr Viktorovych Klymenko,
— да отмени Решение (ОВППС) 2018/333 на Съвета от 5 март 2018 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС
относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна,
— да отмени Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/326 на Съвета от 5 март 2018 година за прилагане на Регламент (ЕС)
№ 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на
положението в Украйна,
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— да осъди Съвета на Европейския съюз да понесе съдебните разноски в съответствие с членове 87 и 91 от Процедурния
правилник на Общия съд.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.
1. Първото основание е изведено от обстоятелството, че обжалваните актове не са мотивирани в достатъчна степен.

2. Второто основание е изведено от нарушение на правото на защита и на правото на ефективни правни средства за защита,
гарантирани от основните принципи на европейското право, и в частност от член 47 от Хартата на основните права на
Европейския съюз, и от членове 6 и 13 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

3. Третото основание е изведено от липсата на правно основание, тъй като член 29 от Договора за Европейския съюз не
може да бъде правно основание за ограничителната мярка, постановена по отношение на г-н Klymenko.

4. Четвъртото основание е изведено от наличието на фактическа грешка, тъй като г-н Klymenko представя доказателства за
липсата на достатъчно фактически основания за образуване на каквото и да е наказателно производство.

5. Петото основание е изведено от нарушение на основното право на зачитане на собствеността, основен принцип на правото
на Съюза, защитен от член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз и от член 1 от Допълнителен протокол
№ 1 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи.

Жалба, подадена на 3 май 2018 г. — Arbuzov/Съвет
(Дело T-284/18)
(2018/C 249/46)
Език на производството: чешки
Страни
Жалбоподател: Sergej Arbuzov (Киев, Украйна) (представител: M. Mleziva, адвокат)
Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:

— да отмени Решение (ОВППС) 2018/333 на Съвета от 5 март 2018 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС
относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна
в частта, която се отнася до Sergej Arbuzov,

— да осъди Съвета на Европейския съюз да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези на Sergej Arbuzov.

