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2) Iran Insurance Company draagt haar eigen kosten alsmede die van de Raad van de Europese Unie.
3) De Europese Commissie draagt haar eigen kosten.

(1)

PB C 27 van 25.1.2016.

Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Post Bank Iran / Raad
(Zaak T-559/15) (1)
(„Niet-contractuele aansprakelijkheid — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid —
Beperkende maatregelen tegen Iran — Bevriezing van tegoeden — Plaatsing en handhaving van de naam
van de verzoekende partij op de lijsten van personen en entiteiten waarop beperkende maatregelen van
toepassing zijn — Immateriële schade”)
(2019/C 82/40)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Post Bank Iran (Teheran, Iran) (vertegenwoordiger: D. Luff, advocaat)
Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: B. Driessen en M. Bishop, gemachtigden)
Interveniënte aan de zijde van verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: F. Ronkes Agerbeek en R. Tricot,
gemachtigden)

Voorwerp
Verzoek krachtens artikel 268 VWEU strekkende tot vergoeding van de schade die verzoekster stelt te hebben geleden
wegens de vaststelling van besluit 2010/644/GBVB van de Raad van 25 oktober 2010 tot wijziging van besluit 2010/413/
GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van gemeenschappelijk standpunt 2007/140/GBVB
(PB 2010, L 281, blz. 81), verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad van 25 oktober 2010 betreffende beperkende
maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van verordening (EG) nr. 423/2007 (PB 2010, L 281, blz. 1), besluit
2011/783/GBVB van de Raad van 1 december 2011 houdende wijziging van besluit 2010/413/GBVB betreffende
beperkende maatregelen tegen Iran (PB 2011, L 319, blz. 71), uitvoeringsverordening (EU) nr. 1245/2011 van de Raad van
1 december 2011 houdende uitvoering van verordening nr. 961/2010 (PB 2011, L 319, blz. 11) en verordening (EU)
nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking
van verordening nr. 961/2010 (PB 2012, L 88, blz. 1), waarbij verzoeksters naam is geplaatst en gehandhaafd op de lijsten
van personen en entiteiten waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn

Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Post Bank Iran draagt haar eigen kosten alsmede die van de Raad van de Europese Unie.
3) De Europese Commissie draagt haar eigen kosten.

(1)

PB C 27 van 25.1.2016.

