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Beroep ingesteld op 25 april 2012 — Tomana e.a./Raad en
Commissie
(Zaak T-190/12)
(2012/C 194/42)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partijen: Johannes Tomana (Harare, Zimbabwe); Titus
Mehliswa Johna Abu Basutu (Harare); Happyton Mabhuya Bo
nyongwe (Harare); Flora Buka (Harare); Wayne Bvudzijena (Ha
rare); David Chapfika (Harare); George Charamba (Harare); Faber
Edmund Chidarikire (Harare); Tinaye Chigudu (Harare); Aeneas
Soko Chigwedere (Harare); Phineas Chihota (Harare); Augustine
Chihuri (Harare); Patrick Anthony Chinamasa (Harare); Edward
Takaruza Chindori-Chininga (Harare); Joseph Chinotimba (Hara
re); Tongesai Shadreck Chipanga (Harare); Augustine Chipwere
(Harare); Constantine Chiwenga (Harare); Ignatius Morgan Chi
minya Chombo (Harare); Martin Dinha (Harare); Nicholas Tasu
nungurwa Goche (Harare); Gideon Gono (Harare); Cephas T.
Gurira (Harare); Stephen Gwekwerere (Harare); Newton Kachepa
(Harare); Mike Tichafa Karakadzai (Harare); Saviour Kasukuwere
(Harare); Jawet Kazangarare (Harare); Sibangumuzi Khumalo
(Harare); Nolbert Kunonga (Harare); Martin Kwainona (Harare);
R. Kwenda (Harare); Andrew Langa (Harare); Musarashana Ma
bunda (Harare); Jason Max Kokerai Machaya (Harare); Joseph
Mtakwese Made (Harare); Edna Madzongwe (Harare); Shuvai
Ben Mahofa (Harare); Titus Maluleke (Harare); Paul Munyaradzi
Mangwana (Harare); Reuben Marumahoko (Harare); G. Mashava
(Harare); Angeline Masuku (Harare); Cain Ginyilitshe Ndabazek
haya Mathema (Harare); Thokozile Mathuthu (Harare); Innocent
Tonderai Matibiri (Harare); Joel Biggie Matiza (Harare); Brighton
Matonga (Harare); Cairo Mhandu (Harare); Fidellis Mhonda (Ha
rare); Amos Bernard Midzi (Harare); Emmerson Dambudzo
Mnangagwa (Harare); Kembo Campbell Dugishi Mohadi (Hara
re); Gilbert Moyo (Harare); Jonathan Nathaniel Moyo (Harare);
Sibusio Bussie Moyo (Harare); Simon Khaya Moyo (Harare); S.
Mpabanga (Harare); Obert Moses Mpofu (Harare); Cephas Ge
orge Msipa (Harare); Henry Muchena (Harare); Olivia Nyembesi
Muchena (Harare); Oppah Chamu Zvipange Muchinguri (Hara
re); C. Muchono (Harare); Tobaiwa Mudede (Harare); Isack Sta
nislaus Gorerazvo Mudenge (Harare); Columbus Mudonhi (Ha
rare); Bothwell Mugariri (Harare); Joyce Teurai Ropa Mujuru
(Harare); Isaac Mumba (Harare); Simbarashe Simbanenduku
Mumbengegwi (Harare); Herbert Muchemwa Murerwa (Harare);
Munyaradzi Musariri (Harare); Christopher Chindoti Mushohwe
(Harare); Didymus Noel Edwin Mutasa (Harare); Munacho Tho
mas Alvar Mutezo (Harare); Ambros Mutinhiri (Harare); S. Muts
vunguma (Harare); Walter Mzembi (Harare); Morgan S. Mzilikazi
(Harare); Sylvester Nguni (Harare); Francis Chenayimoyo Dun
stan Nhema (Harare); John Landa Nkomo (Harare); Michael
Reuben Nyambuya (Harare); Magadzire Hubert Nyanhongo (Ha
rare); Douglas Nyikayaramba (Harare); Sithembiso Gile Glad
Nyoni (Harare); David Pagwese Parirenyatwa (Harare); Dani
Rangwani (Harare); Engelbert Abel Rugeje (Harare); Victor Ta
piwe Chashe Rungani (Harare); Richard Ruwodo (Harare); Stan
ley Urayayi Sakupwanya (Harare); Tendai Savanhu (Harare); Syd
ney Tigere Sekeramayi (Harare); Lovemore Sekeremayi (Harare);
Webster Kotiwani Shamu (Harare); Nathan Marwirakuwa Sha
muyarira (Harare); Perence Samson Chikerema Shiri (Harare);
Etherton Shungu (Harare); Chris Sibanda (Harare); Jabulani Si
banda (Harare); Misheck Julius Mpande Sibanda (Harare); Phillip
Valerio Sibanda (Harare); David Sigauke (Harare); Absolom Si
kosana (Harare); Nathaniel Charles Tarumbwa (Harare); Edmore
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Veterai (Harare); Patrick Zhuwao (Harare); Paradzai Willings Zi
mondi (Harare); Cold Comfort Farm Cooperative Trust (Harare);
Comoil (Private) Ltd (Harare); Divine Homes (Private) Ltd (Ha
rare); Famba Safaris (Private) Ltd (Harare); Jongwe Printing and
Publishing Company (Private) Ltd (Harare); M & S Syndicate
(Private) Ltd (Harare); Osleg (Private) Ltd (Harare); Swift Invest
ments (Private) Ltd (Harare); Zidco Holdings (Private) Ltd (Ha
rare); Zimbabwe Defence Industries (Private) Ltd (Harare); Zim
babwe Mining Development Corp. (Harare) (vertegenwoordigers:
D. Vaughan, QC (Queen’s Counsel), M. Lester en R. Lööf, Bar
risters, en M. O’Kane, Solicitor)
Verwerende partijen: Europese Commissie, Raad van de Europese
Unie
Conclusies
— besluit 2012/97/GBVB van de Raad van 17 februari 2012
houdende wijziging van besluit 2011/101/GBVB betreffende
beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 47, blz. 50)
nietig verklaren voor zover het op verzoekers betrekking
heeft;
— uitvoeringsverordening (EU) nr. 151/2012 van de Commis
sie van 21 februari 2012 tot wijziging van verordening (EG)
nr. 314/2004 van de Raad inzake bepaalde beperkende
maatregelen tegen Zimbabwe (PB L 49, blz. 2) nietig ver
klaren voor zover zij op verzoekers betrekking heeft;
— uitvoeringsbesluit 2012/124/GBVB van de Raad van 27 fe
bruari 2012 tot uitvoering van besluit 2011/101/GBVB be
treffende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe (PB L
54, blz. 20) nietig verklaren voor zover het op verzoekers
betrekking heeft;
— verweerders verwijzen in de kosten van verzoekers.
Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoekers vijf mid
delen aan.
1) Verweerders hebben beperkende maatregelen toegepast op
personen en entiteiten zonder dat daarvoor een passende
rechtsgrondslag bestond. Noch de Raad noch de Commissie
heeft de bevoegdheid om beperkende maatregelen ten aan
zien van niet-overheidsactoren in Zimbabwe te nemen uit
sluitend op grond van niet-gestaafde aantijgingen van crimi
neel wangedrag in Zimbabwe. De niet-gestaafde aantijgingen
zouden in veel gevallen feiten betreffen, die hebben plaats
gevonden nog vóór de vorming van de regering van natio
nale eenheid. De instellingen hebben hun beperkte bevoegd
heid in strafzaken overschreden en de betrokken maatrege
len zijn ongeschikt en onevenredig ten opzichte van de
legitieme doelstellingen van het gemeenschappelijk buiten
lands en veiligheidsbeleid.
2) Verweerders hebben een kennelijke beoordelingsfout ge
maakt door te oordelen dat aan de in de bestreden maat
regelen genoemde voorwaarden voor opname op de lijst
was voldaan, aangezien:
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— verweerders niet het recht hadden om beperkende maat
regelen op verzoekers toe te passen uitsluitend op grond
van beweringen dat zij een ZANU-PF lid van de regering
van Zimbabwe zijn of een bondgenoot van een derge
lijke persoon zijn;
— verweerders niet het recht hadden om beperkende maat
regelen op verzoekers toe te passen op grond van vage
niet-gestaafde aantijgingen van wangedrag dat in het ver
leden zou hebben plaatsgevonden, in veel gevallen vóór
de vorming van de regering van nationale eenheid.
3) Verweerders hebben geen gepaste en toereikende motivering
gegeven voor de toepassing van de bestreden maatregelen
op personen en entiteiten.
4) Verweerders hebben verzoekers’ recht van verdediging en
hun recht op een doeltreffende voorziening in rechte niet
geëerbiedigd, aangezien:
— verweerders geen feiten of bewijzen hebben aangevoerd
ter ondersteuning van hun vage aantijgingen van ernstig
wangedrag, en
— verweerders verzoekers niet de mogelijkheid hebben ge
geven om hun mening te kennen te geven over de zaak
en de bewijzen tegen hen.
5) Verweerders hebben, zonder rechtvaardiging en op evenre
dige wijze, de fundamentele rechten van verzoekers ge
schonden, daaronder begrepen hun recht op bescherming
van hun eigendom, hun onderneming, hun goede naam
en hun privé-leven en familie- en gezinsleven.
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— de Commissie te gelasten om de gegrondheid van het ver
zoek om interne herziening alsnog te beoordelen binnen
een door het Gerecht vastgestelde termijn en
— de Commissie te veroordelen in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee mid
delen aan.
1) Eerste middel: verweerster heeft ten onrechte vastgesteld dat
verzoekster niet voldoet aan de in artikel 11 van verorde
ning (EG) nr. 1367/2006 vermelde criteria om een verzoek
om herziening te kunnen indienen aangezien verzoekster al
meer dan twee jaar bestond op het ogenblik dat zij om
interne herziening heeft verzocht.
2) Tweede middel: verweerster heeft blijk gegeven van een on
juiste opvatting door te verklaren dat uitvoeringsverordening
(EU) nr. 1143/2011 (2) niet kan worden beschouwd als een
in artikel 2, lid 1, sub g, van verordening (EG) nr.
1367/2006 gedefinieerde administratieve handeling voor
toepassing van artikel 10 van verordening (EG) nr.
1367/2006, aangezien het besluit tot goedkeuring van pro
chloraz een voldoende individuele strekking heeft wat be
treft gevolgen en inhoud om een administratieve handeling
in de zin van artikel 10, lid 1, van verordening (EG) nr.
1367/2006 te zijn.
(1) Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het Europees Parlement en de
Raad van 6 september 2006 betreffende de toepassing van de be
palingen van het Verdrag van Aarhus betreffende toegang tot infor
matie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake
milieuaangelegenheden op de communautaire instellingen en orga
nen (PB L 264, blz. 13).
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1143/2011 van de Commissie van
10 november 2011 tot goedkeuring van de werkzame stof prochlo
raz overeenkomstig verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Euro
pees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van
gewasbeschermingsmiddelen, en tot wijziging van de bijlage bij uit
voeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie en be
schikking 2008/934/EG van de Commissie (PB L 293, blz. 26).

Partijen
Verzoekende partij: Pesticide Action Network Europe (PAN Euro
pe) (Brussel, België) (vertegenwoordiger: J. Rutteman, advocaat)

Beroep ingesteld op 8 mei 2012 — MIP Metro/BHIM —
Holsten-Brauerei (H)
(Zaak T-193/12)

Verwerende partij: Europese Commissie

(2012/C 194/44)

Conclusies

Taal van het verzoekschrift: Duits

Verzoekster verzoekt het Gerecht:
— te verklaren dat het besluit van de Commissie van 9 maart
2012 waarbij verzoeksters verzoek om interne herziening
niet-ontvankelijk is verklaard, in strijd is met verordening
(EG) nr. 1367/2006 (1) en het Verdrag betreffende toegang
tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de
rechter inzake milieuaangelegenheden („Verdrag van Aar
hus”);
— het besluit van de Commissie van 9 maart 2012 nietig te
verklaren;

Partijen
Verzoekende partij: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH
& Co. KG (Düsseldorf, Duitsland) (vertegenwoordigers: J.-C.
Plate en R. Kaase, advocaten)
Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne
markt (merken, tekeningen en modellen)
Andere partij voor de kamer van beroep: Holsten-Brauerei AG
(Hamburg, Duitsland)

