NL

16.7.2018

Publicatieblad van de Europese Unie

C 249/35

Beschikking van de president van het Gerecht van 17 mei 2018 — Transtec/Commissie
(Zaak T-228/18 R)
(„Kort geding — Overheidsopdrachten — Raamovereenkomst voor het verrichten van diensten ten behoeve
van derde landen die externe bijstand van de Unie ontvangen — Verzoek om voorlopige maatregelen —
Geen spoedeisendheid”)
(2018/C 249/44)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Transtec (Brussel, België) (vertegenwoordigers: L. Levi en N. Flandin, advocaten)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Aresu en J. Estrada de Solà, gemachtigden)

Voorwerp
Verzoek krachtens de artikelen 278 en 279 VWEU ertoe strekkende, ten eerste, dat de uitvoering wordt opgeschort van het
besluit van de Commissie van 26 maart 2018 houdende afwijzing van verzoeksters inschrijving en gunning van de
opdracht betreffende perceel nr. 3 van de opdracht „raamovereenkomst voor de implementatie van externe bijstand 2018
(FWC SIEA 2018) 2017/S 128-260026)”, met als referentie EuropeAid/138778/DH/SER/Multi, aan tien inschrijvers en, ten
tweede, dat de Commissie wordt gelast ook verzoekster voorlopig als gekozen inschrijver in aanmerking te nemen

Dictum
1) Het verzoek in kort geding wordt afgewezen.
2) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

Beroep ingesteld op 30 april 2018 — Klymenko/Raad
(Zaak T-274/18)
(2018/C 249/45)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moskou, Rusland) (vertegenwoordiger: M. Phelippeau, advocaat)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies
— het beroep van Oleksandr Viktorovych Klymenko ontvankelijk verklaren;
— besluit 2018/333 van de Raad van de EU van 5 maart 2018 tot wijziging van besluit 2014/119/GBVB betreffende
beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne nietig
verklaren;
— uitvoeringsverordening (EU) 2018/326 van de Raad van 5 maart 2018 tot uitvoering van verordening (EU) nr. 208/
2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in
Oekraïne nietig verklaren;
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— de Raad van de Europese Unie verwijzen in de kosten overeenkomstig de artikelen 87 en 91 van het Reglement voor de
procesvoering van het Gerecht.

Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van zijn beroep voert verzoeker vijf middelen aan.
1. Eerste middel: de bestreden handelingen zijn ontoereikend gemotiveerd.
2. Tweede middel: schending van de rechten van de verdediging en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte,
welke rechten worden gewaarborgd door de grondbeginselen van het Europees recht die met name zijn vervat in
artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in de artikelen 6 en 13 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
3. Derde middel: ontbreken van een rechtsgrondslag daar artikel 29 van het Verdrag betreffende de Europese Unie niet de
rechtsgrondslag van de tegen Klymenko getroffen beperkende maatregel kan vormen.
4. Vierde middel: feitelijke vergissing aangezien de door Klymenko aangevoerde elementen aantonen dat de feitelijke
grondslag ontoereikend is om een of andere strafprocedure te rechtvaardigen.
5. Vijfde middel: schending van het grondrecht op eerbiediging van eigendom, een grondbeginsel van het Unierecht dat
wordt beschermd door artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en artikel 1 van het
aanvullend protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.

Beroep ingesteld op 3 mei 2018 — Arbuzov/Raad
(Zaak T-284/18)
(2018/C 249/46)
Procestaal: Tsjechisch
Partijen
Verzoekende partij: Sergej Arbuzov (Kiev, Oekraïne) (vertegenwoordiger: M. Mleziva, advocaat)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Conclusies
De verzoekende partij verzoekt het Gerecht om:
— nietigverklaring van besluit (GBVB) 2018/333 van de Raad van 5 maart 2018 tot wijziging van besluit 2014/119/GBVB
betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in
Oekraïne, voor zover het betrekking heeft op Sergej Arbuzov, en
— verwijzing van de Raad van de Europese Unie in zijn eigen kosten alsmede in de kosten van Sergej Arbuzov.

