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2. A második, a felperes tulajdonhoz való jogának megsértésére alapított jogalap
— E tekintetben a felperes előadja, hogy a vele szemben elfogadott korlátozó intézkedések aránytalanok, szükségtelenek
és sértik a tulajdonhoz való jogának védelmével kapcsolatos nemzetközi garanciákat.
3. A harmadik, a felperes emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben biztosított alapvető
jogainak megsértésére alapított jogalap
— E tekintetben a felperes előadja, hogy a korlátozó intézkedések vele szembeni elfogadásával megsértették a
tisztességes eljáráshoz való jogát, az ártatlanság vélelmét és a tulajdonhoz való jogának védelmét.

2018. május 4 én benyújtott kereset – Pshonka kontra Tanács
(T-289/18. sz. ügy)
(2018/C 249/48)
Az eljárás nyelve: cseh
Felek
Felperes: Artem Viktorovych Pshonka (Kramatorszk, Ukrajna) (képviselő: M. Mleziva ügyvéd)
Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:
— a felperest érintő részében semmisítse meg az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és
szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 2014/119/KKBP határozat módosításáról szóló,
2018. március 5-i (KKBP) 2018/333 tanácsi határozatot, valamint a 2018. március 5-i (EU) 2018/326 tanácsi
végrehajtási határozatot;
— az Európai Unió Tanácsát kötelezze a saját költségeinek és a felperes részéről felmerült költségeknek a viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek
Keresete alátámasztása érdekében a felperes jogalapra hivatkozik.
1. Az első, a megfelelő ügyintézéshez való jog megsértésére alapított jogalap
— Keresetének alátámasztása érdekében a felperes többek között azzal érvel, hogy a 2018. március 5-i (KKBP) 2018/
333 határozat elfogadásakor a Tanács nem a megfelelő gondossággal járt el, mivel a megtámadott határozat
elfogadása előtt nem vizsgálta a felperes állításait és az általa előterjesztett, mellette szóló bizonyítékokat, továbbá
mivel kizárólag az Ukrajna főügyésze által előadott rövid ismertetőre támaszkodott és semmiféle kiegészítő
információt nem kért az ukrajnai vizsgálat lefolytatására vonatkozóan.
2. A második, a felperes tulajdonhoz való jogának megsértésére alapított jogalap
— E tekintetben a felperes előadja, hogy a vele szemben elfogadott korlátozó intézkedések aránytalanok, szükségtelenek
és sértik a tulajdonhoz való jogának védelmével kapcsolatos nemzetközi jogi garanciákat.
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3. A harmadik, a felperes emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezményben biztosított alapvető
jogainak megsértésére alapított jogalap

— E tekintetben a felperes előadja, hogy a korlátozó intézkedések vele szembeni elfogadásával megsértették a
tisztességes eljáráshoz való jogát, az ártatlanság vélelmét és a tulajdonhoz való jogának védelmét.

2018. május 7-én benyújtott kereset – Portugália kontra Bizottság
(T-292/18. sz. ügy)
(2018/C 249/49)
Az eljárás nyelve: portugál
Felek
Felperes: Portugál Köztársaság (képviselők: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estevão és J. Saraiva de Almeida
meghatalmazottak)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek
A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

— semmisítse meg az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA) terhére a tagállamok által kifizetett egyes kiadásoknak az európai uniós finanszírozásból való kizárásáról szóló,
2018. február 27-i C (2018) 955 bizottsági végrehajtási határozat azon részét, amely a Portugál Köztársaság által
bejelentett kiadásokkal kapcsolatos 1 052 101,05 euró összeget kizár az európai uniós finanszírozásból azzal az
indokkal, hogy e kiadások a „Hibák az adósságok III. melléklet szerinti táblázatokban történő bejelentésében, az összeg
kikerül az 50/50-es szabály alkalmazásának hatálya alól” kategóriába tartoznak;

— a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek
Keresete alátámasztása érdekében a felperes az 1290/2005/EK rendelet (1) 32. és 33. cikkében, valamint az (EU) 1306/2013
rendelet (2) 54. cikkében szereplő rendelkezések megsértésére hivatkozik.
(1)
(2)

A közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet (HL 2005. L 209., 1. o.).
A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/
EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 549. o., helyesbítések: HL 2016. L 130., 7. o.; HL 2017. L 327., 83. o.).

