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Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,
— при условията на евентуалност, да отмени решението, доколкото то квалифицира съвкупността от мерки, групирани в
него под названието „испанска система за финансов лизинг“ (ИСФЛ), като нова и несъвместима с вътрешния пазар
държавна помощ,
— при условията на евентуалност, да отмени членове 1 и 4 от обжалваното решение, които определят инвеститорите от
обединенията по икономически интереси (ОИИ) като единствени бенефициери на предполагаемите помощи и като
единствени адресати на задължението за възстановяване,
— при условията на евентуалност, да отмени член 4 от обжалваното решение, доколкото с него се разпорежда
възстановяването на предполагаемите помощи в нарушение на общите принципи на правото на ЕС,
— при условията на евентуалност, да отмени член 4 от обжалваното решение, доколкото той се произнася относно
законосъобразността на частноправните договори между инвеститорите и други образувания, изцяло или по начин,
който ограничава липсата на последици за рентабилността на операциите, и
— да осъди Комисията да заплати съдебните разноски, свързани с това производство.
Правни основания и основни доводи
Правните основания и основните доводи са същите като вече изложените по дело T-401/14, Duro Felguera SA/Комисия.

Жалба, подадена на 9 юни 2014 г. — Tose’e Ta’avon Bank/Съвет
(Дело T-435/14)
(2014/C 253/80)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Tose’e Ta’avon Bank (Техеран, Иран) (представител: J.-M. Thouvenin, avocat)
Ответник: Съвет на Европейския съюз
Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени решение на Съвета за запазване на наложена на жалбоподателя санкция, посочена в известие от 15 март
2014 г.,
— да приеме, че Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 г. не се прилага по отношение на жалбоподателя,
— да приеме, че Решение 2010/413/ОВППС на Съвета от 26 юли 2011 г. не се прилага по отношение на жалбоподателя,
— да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.
Правни основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага пет правни основания.
1. Първото правно основание е изведено от грешка при прилагане на правото, доколкото изложените съображения за
запазване на ограничителните мерки срещу жалбоподателя не са сред тези, които позволяват на ответника да приема
ограничителни мерки.
2. Второто правно основание е изведено от фактическа грешка, съставляваща явна грешка в преценката, доколкото
жалбоподателят не е управляван от Иран и не предоставя финансова подкрепа на иранското правителство.
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3. Третото правно основание е изведено от липса на мотиви.
4. Четвъртото правно основание е изведено от нарушение на пропорционалността и правото на собственост.
5. Петото правно основание е изведено от възражение за незаконосъобразност на Регламент № 267/2012 (1) и на Решение
2010/413 (2), в изпълнение на които е било прието обжалваното решение, доколкото от една страна, те са приети в
нарушение на задължението за мотивиране, посочено в член 296 ДФЕС и в нарушение на член 215 ДФЕС, и от друга
страна, относимите им разпоредби, въз основа на които наложените на жалбоподателя ограничителни мерки са запазени,
нарушават Договорите и Хартата на основните права на Европейския съюз.
(1)
(2)

Регламент (ЕС) № 267/2012 на Съвета от 23 март 2012 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Регламент
(ЕС) № 961/2010 (ОВ L 88, стр. 1).
Решение 2010/413/на Съвета от 26 юли 2010 година относно ограничителни мерки срещу Иран и за отмяна на Обща позиция 2007/
140/ОВППС (ОВ L 195, стр. 39).

Жалба, подадена на 9 юни 2014 г. — Neka Novin/Съвет
(Дело T-436/14)
(2014/C 253/81)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Neka Novin (Yusef Abad, Иран) (представител: L. Vidal, avocat)
Ответник: Съвет на Европейския съюз
Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени решение на Съвета за запазване на наложена на жалбоподателя санкция, посочена в известие от 15 март
2014 г.,
— да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.
Правни основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага три правни основания.
1. Първото правно основание е изведено от грешка при прилагане на правото, доколкото изложените мотиви за запазване на
наложените на жалбоподателя ограничителни мерки са недостатъчни.
2. Второто правно основание е изведено от явна грешка в преценката, доколкото ответникът неправилно е приел, че
жалбоподателят е придобил специализирано оборудване, което има пряко приложение в иранската ядрена програма.
3. Третото правно основание е изведено от нарушение на пропорционалността и правото на собственост.

Жалба, подадена на 16 юни 2014 г. — Metalúrgica Galaica/Комисия
(Дело T-442/14)
(2014/C 253/82)
Език на производството: испански
Страни
Жалбоподател: Metalúrgica Galaica, SA [Нарон (А Коруня) Испания] (представител: A. López Gómez, abogado)
Ответник: Европейска комисия

