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Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Varbergs tingsrätt (Zweden) op
28 augustus 2015 — P/Q
(Zaak C-455/15)
(2015/C 346/12)
Procestaal: Zweeds
Verwijzende rechter
Varbergs tingsrätt

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: P
Verwerende partij: Q

Prejudiciële vraag
Moet Varbergs tingsrätt overeenkomstig artikel 23a van verordening Brussel II (1) of een andere bepaling [daarvan] en
ongeacht artikel 24 van deze verordening weigeren de beslissing van de rechter van Silute (Litouwen) van 18 februari 2015,
zie bijlage a, te erkennen en dus doorgaan met de behandeling van de voor Varbergs tingsrätt aanhangige procedure inzake
gezagsrecht?
(1)

Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van verordening
(EG) nr. 1347/2000 (PB L 338, blz. 1).

Hogere voorziening ingesteld op 28 augustus 2015 door Iranian Offshore Engineering &
Construction Company (IOEC) tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 25 juni 2015 in
zaak T-95/14, Iranian Offshore Engineering & Construction/Raad
(Zaak C-459/15 P)
(2015/C 346/13)
Procestaal: Spaans
Partijen
Rekwirante: Iranian Offshore Engineering & Construction Company (IOEC) (vertegenwoordigers: J. Viñals Camallonga,
L. Barriola Urruticoechea en J. Iriarte Ángel, abogados)
Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie

Conclusies
— Vernietiging van het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 25 juni 2015 in zaak T-95/14;
— definitieve afdoening van de zaak door toewijzing van de vorderingen in eerste aanleg van verzoekster, thans
rekwirante, namelijk nietigverklaring van artikel 1 van besluit 2013/661/GBVB (1) van 15 november 2013, en van
artikel 1 van uitvoeringsverordening (EU) nr. 1154/2013 (2) van 15 november 2013, voor zover deze handelingen IOEC
betreffen of voor haar gevolgen kunnen hebben, en verwijdering van haar naam uit de respectieve bijlagen bij genoemde
handelingen;

