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ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ОБЩНОСТИ
Определение на председателя на Първоинстанционния съд
от 27 август 2008 г. — Melli Bank/Съвет
(Дело T-246/08 R)

Жалба, подадена на 8 юли 2008 г. от Stanislava Boudova и
други срещу Определението, постановено на 21 април
2008 г. от Съда на публичната служба по дело F-78/07,
Boudova и др./Комисия
(Дело T-271/08 P)

(Обезпечително
производство
—
Регламент
(ЕО) № 423/2007 — Ограничителни мерки срещу
Ислямска република Иран — Решение на Съвета —
Мярка за замразяване на средства и икономически
ресурси — Молба за спиране на изпълнението — Липса
на неотложност — Липса на значителна и непоправима
вреда)

Език на производството: френски

Страни

(2008/C 260/23)
Език на производството: английски

Страни
Жалбоподател: Melli Bank plc (Лондон, Обединено кралство)
(представители: R. Gordon, QC, J. Stratford, M. Hoskins, barristers, R. Gwynne и T. Din, solicitors)
Ответник: Съвет на Европейския
M. Bishop и E. Finnegan)

(2008/C 260/24)

съюз

(представители:

Страни, встъпили в подкрепа на ответника: Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия (представители:
V. Jackson, подпомаган от S. Lee, barrister) и Френската
република (представители: E. Belliard, G. de Bergues и L. Butel)

Жалбоподатели: Stanislava Boudova (Howald, Люксембург),
Adovica (Люксембург, Люксембург), Kuba (Konz, Германия),
Puciriuss (Люксембург, Люксембург), Strzelecka (Arlon, Белгия),
Szyprowska (Berbourg, Люксембург), Tibai (Люксембург,
Люксембург),
Vaituleviciene
(Люксембург,
Люксембург)
(представител: Marc-Albert Lucas, avocat)
Друга страна в производството: Комисия на Европейските
общности

Искания на жалбоподателите
— да бъде отменено Определението на Съда на публичната
служба на Европейския съюз от 21 април 2008 г. по дело
F-78/07,
— да бъдат уважени исканията на жалбоподателите, направени
в производството пред първата инстанция,
— да бъде осъдена Комисията да заплати съдебните разноски за
двете инстанции.

Предмет
Молба за спиране на изпълнението на точка 4 от раздел В от
приложението към Решение 2008/475/ЕО на Съвета от 23 юни
2008 година за прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 423/2007 относно ограничителните мерки срещу Иран
(ОВ L 163, стр. 29), доколкото Melli Bank plc е включена в
списъка на юридическите лица, на организациите и органите,
чиито финансови средства и икономически ресурси са замразени.

Диспозитив
1. Отхвърля молбата за допускане на обезпечение.
2. Първоинстанционният съд не се произнася по съдебните
разноски.

Правни основания и основни доводи
С настоящата жалба жалбоподателите искат отмяна на Определението на Съда на Публичната служба (СПС), постановено на
21 април 2008 г. по дело Boudova и др./Комисия, F-78/07, с
което СПС е отхвърлил като явно недопустима жалбата, с която
жалбоподателите са поискали отмяна на решението, с което е
отхвърлено искането им за преразглеждане на класирането им в
определената с решенията за назначаване степен.
В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват на първо
място, че в точка 38 от обжалваното определение СПС е
нарушил задължението си за мотивиране, тъй като те били
назначени, за да заемат временно постоянни длъжности,
включени в щатното разписание, а не за да заместват длъжностни
лица или срочно наети служители, временно възпрепятствани да
изпълняват служебните си задължения, така че в действителност
те били — или е трябвало да бъдат — назначени като срочно
наети служители или най-малкото са се намирали в положение,
аналогично на това на срочно наетите служители.

