31.10.2016 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 402/35

Решение на Общия съд от 15 септември 2016 г. — Yanukovych/Съвет
(Дело T-346/14) (1)
(Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки, приети с оглед на
положението в Украйна — Замразяване на средства — Списък на лицата, образуванията и
органите, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически
ресурси — Включване на името на жалбоподателя — Право на защита — Задължение за
мотивиране — Правно основание — Право на ефективна съдебна защита — Злоупотреба с
власт — Неспазване на критериите за включване в списъка — Явна грешка в преценката —
Право на собственост)
(2016/C 402/38)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: Viktor Fedorovych Yanukovych (Виктор Фьодорович Янукович) (Киев, Украйна) (представители: T. Beazley,
P. Saini, S. Fatima, QC, H. Mussa, J. Hage, K. Howard, barristers, и C. Kennedy, solicitor)
Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално E. Finnegan и J.-P. Hix, впоследствие J.-P. Hix и
P. Mahnič Bruni)
Встъпила страна в подкрепа на ответника: Република Полша (представител: B. Majczyna) и Европейска комисия
(представители: S. Bartelt и D. Gauci)

Предмет
Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна, първо, на Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година
относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна
(ОВ L 66, 2014 г., стр. 26), и на Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни
мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна (ОВ L 66, 2014 г., стр. 1),
второ, на Решение (ОВППС) 2015/143 на Съвета от 29 януари 2015 година за изменение на Решение 2014/119 (ОВ L 24,
2015 г., стр. 16) и на Регламент (ЕС) 2015/138 на Съвета от 29 януари 2015 година за изменение на Регламент № 208/
2014 (ОВ L 24, 2015 г., стр. 1), и трето, на Решение (ОВППС) 2015/364 на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на
Решение 2014/119 (ОВ L 62, 2015 г., стр. 25) и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на Съвета от 5 март 2015
година за прилагане на Регламент № 208/2014 (ОВ L 62, 2015 г., стр. 1), доколкото името на жалбоподателя е включено
или оставено в списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат тези ограничителни мерки.

Диспозитив
1) Отменя Решение 2014/119/ОВППС на Съвета от 5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу
определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна, и Регламент (ЕС) № 208/2014 на Съвета от
5 март 2014 година относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на
положението в Украйна, в първоначалната им редакция, за периода до влизането в сила на Решение (ОВППС) 2015/364
на Съвета от 5 март 2015 година за изменение на Решение 2014/119 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/357 на
Съвета от 5 март 2015 година за прилагане на Регламент № 208/2014, доколкото името на г-н Виктор Фьодорович
Янукович е включено в списъка на лицата, образуванията и органите, спрямо които се прилагат тези ограничителни
мерки.
2) Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.
3) Осъжда Съвета на Европейския съюз да понесе направените от него съдебни разноски и съдебните разноски на гн Янукович във връзка с искането за отмяна, направено с жалбата.
4) Осъжда г-н Янукович да понесе направените от него съдебни разноски и съдебните разноски на Съвета във връзка с
искането за отмяна, направено с изявлението за изменение на жалбата.
5) Република Полша и Европейската комисия понасят направените от тях съдебни разноски.
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