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Жалба, подадена на 8 декември 2016 г. — BP/FRA
(Дело T-888/16)
(2017/C 053/45)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподател: BP (Виена, Австрия) (представител: E. Lazar, lawyer)
Ответник: Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— да отмени решението на органа, упълномощен да сключва договори за назначаване (ОУСДН) от 21 април 2016 г., да не
поднови договора на жалбоподателя;
— да осъди ответника да заплати обезщетение на жалбоподателя за имуществените и неимуществените вреди, претърпени в
резултат на неправомерното решение за неподновяване на договора, от една страна, и неправомерното неизпълнение на
решението по дело T-658/13 P (1), от друга страна: 63 246 EUR за пропуснати ползи; 26 630 EUR като обезщетение на
жалбоподателя за загуба на пенсионни права за 19 месеца, или такава сума, която Съдът определи ex aequo et bono;
1 200 EUR за възстановяване на платените от жалбоподателя правни разноски в досъдебната фаза, считано от датата на
проекта на решението, 29 януари 2016 г., до датата на решението на ответника, 21 април 2016 г.; 60 000 EUR за
загубата на възможност за сключване на договор за неопределено време, или такава сума, която Съдът определи ex aequo
et bono; 50 000 EUR за неимуществените вреди, причинени на жалбоподателя в резултат от твърдяни грешки,
нередности и щети, причинени от ответника в хода на изпълнението на решението по дело T-658/13P;
— да осъди ответника да плати обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, претърпени от жалбоподателя
поради факта, че ответникът не приел законосъобразни правила за оценяване, прекласиране и подновяване на договори,
и свързаните с това вреди, които са резултат от липсата на такива правила, от една страна, и закъснението при
финализирането на атестационните доклади на жалбоподателя и свързаните с това вреди, причинени от липсата на
финализирани своевременно доклади, от друга страна;
— да обяви, че приложимите Указания на ответника за процедурата по оценяване и прекласиране на и Правилата относно
процедурата за подновяване на договори са неправомерни, доколкото същите правила са приети вследствие неправомерна
процедура и от автор, който не притежава съответната компетентност;
— да упражни правомощието си за пълен съдебен контрол за да осигури ефективно изпълнение на решението си;
— да осъди ответника да заплати мораторни съгласно основния лихвен процент на Европейската централна банка, увеличен
с два пункта, върху евентуално присъдената сума или всяка друга присъдена лихва, която Съдът приеме за подходяща; и
— да осъди ответника да заплати всички разноски, дори ако жалбата бъде отхвърлена.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.
1. Първото основание — нарушение на правото на защита:
— Нарушение на правото на изслушване, неосигурено от страна на органа по назначаване на FRA справедливо и
ефективно изслушване, и нарушение на член 41, параграф 2, буква a) от Хартата на основните права;
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— Нарушение на втория компонент на правото на защита (право на достъп по преписката), отказ да се предостави достъп
до личното досие и до документите, използвани за отрицателното решение от 27 февруари 2012 г., нарушение на
членове 25 и 26 от Правилника за длъжностните лица и нарушение на член 41, параграф 2, буква б) от Хартата.
2. Второто основание — нарушение на съществени процесуални изисквания.
3. Третото основание — злоупотреба с власт и конфликт на интереси, неспазване на интереса на службата, явна грешка в
преценката и неправилно прилагане на принципа за забрана на обратното действие.
4. Четвъртото основание — неизпълнение на задължението за почтено и добросъвестно съобразяване с решението по дело T658/13 P.

(1)

Решение от 3 юни 2015 г., BP/FRA, T-658/13 P, EU:T:2015:356

Жалба, подадена на 19 декември 2016 г. — Apple Sales International и Apple Operations Europe/
Комисия
(Дело T-892/16)
(2017/C 053/46)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподатели: Apple Sales International (Корк, Ирландия) и Apple Operations Europe (Корк, Ирландия) (представители:
A. von Bonin и E. van der Stok, lawyers, D. Beard QC, A. Bates, L. Osepciu и J. Bourke, Barristers)
Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите
Жалбоподателите искат от Общия съд:
— да отмени решението на Европейската комисия от 30 август 2016 г. по Държавна помощ SA.38373 (2014/C) (ex 2014/
NN) (ex 2014/CP), приложена от Ирландия по отношение на Apple;
— при условията на евентуалност, да отмени решението частично и
— да осъди Комисията да заплати съдебните разноски на жалбоподателите.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излага четиринадесет основания.
1. Първо основание, свързано с грешка от страна на Комисията при тълкуването на ирландското право.
— Жалбоподателите считат, че като чуждестранни компании за Ирландия, те са били данъчнозадължени единствено за
ирландския корпоративен данък по раздел 25 oт Taxes Consolidation Act 1997 във връзка с „облагаемата печалба“
за дейностите, извършени от ирландските им клонове. Становищата адекватно са отразили „облагаемата печалба“ и
следователно не са предоставили предимство. Комисията също така е допуснала грешка, като е установила, че това
разпределение на печалбата по раздел 25 трябва да се извърши по принципа на сделката между несвързани лица
(наричан по-нататък „ПСНЛ“).
2. Второ основание, състоящо се в твърдението, че ПСНЛ е неприложим като тест за държавната помощ при преценката на
данъчните задължения съгласно член 107 ДФЕС.

