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— în ceea ce privește cererea de despăgubire, reclamanta susține că deciziile i-au cauzat un prejudiciu moral care nu
poate fi reparat prin anularea deciziilor contestate.
2. Al doilea motiv privește decizia din 26 aprilie 2017 și se întemeiază pe o încălcare a articolului 41 din cartă care ar fi
fost săvârșită de pârât, precum și pe o încălcare a obligației de motivare și de diligență, în măsura în care acesta din urmă
susține că decizia pe care reclamanta o contesta printr-o reclamație a fost anulată și s-a luat decizia de a deschide o
investigație și în măsura în care prin aceasta s-a decis că nu trebuia admisă cererea sa de despăgubire. Reclamanta
consideră de asemenea că a suferit un prejudiciu separat care nu poate fi reparat prin anularea deciziei contestate. Potrivit
acesteia, pârâtul trebuia nu numai să anuleze decizia atacată prin reclamație, ci și să repare acest prejudiciu.

Acțiune introdusă la 18 iulie 2017 – Eurosupport – Fineurop support/EIGE
(Cauza T-450/17)
(2017/C 357/20)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamantă: Eurosupport – Fineurop support Srl (Milano, Italia) (reprezentant: M. Velardo, avocat)
Pârâtă: Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE)
Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— anularea deciziei contestate din 8 mai 2017 de respingere a ofertei reclamantei, prezentată în procedura de cerere de
ofertă EIGE/2017/OPER/04, „Mutilarea genitală feminină: estimarea numărului de fete aflate în situație de risc”, precum
și a deciziilor ulterioare de reținere a ofertei altui ofertant și de atribuire a contractului către acesta;
— obligarea pârâtului la repararea prejudiciului suferit de reclamantă, precum și a unei dobânzi de 8 % sau, cu titlu
subsidiar, obligarea pârâtului la plata unei despăgubiri cu o dobândă de 8 %;
— obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta procedură.
Motivele și principalele argumente
În susținerea acțiunii, reclamanta invocă trei motive.
1. Primul motiv, întemeiat pe încălcarea principiului egalității de tratament, a principului transparenței, a principiului de a
acționa cu o anumită prudență și a obligației de respectare a confidențialității și prin care se invocă o eroare vădită de
apreciere.
2. Al doilea motiv, întemeiat pe o motivare incoerentă și pe încălcarea principiului proporționalității cu ocazia aprecierii
ofertei reclamantei.
3. Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului la bună administrare.

Acțiune introdusă la 1 august 2017 – Portugalia/Comisia
(Cauza T-474/17)
(2017/C 357/21)
Limba de procedură: portugheza
Părțile
Reclamantă: Republica Portugheză (reprezentanți: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão, J. Saraiva de Almeida, agenți)
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Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— anularea Deciziei de punere în aplicare C(2017) 4136 a Comisiei din 26 iunie 2017 de excludere de la finanțarea de
către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare
agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în măsura în care exclude de la
finanţarea din partea Uniunii anumite cheltuieli declarate de Portugalia şi referitoare la pretinsa nerespectare a
plafoanelor şi a termenelor de plată;
— obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente
În susținerea acțiunii, reclamanta invocă patru motive.
1. Primul motiv întemeiat pe încălcarea articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea ce privește autorizarea agențiilor de
plăți și a altor entități precum și lichidarea conturilor FEGA și FEADR (JO 2006, L 171, p. 9, Ediţie specială, 14/vol. 2, p.
37).
2. Al doilea motiv întemeiat pe încălcarea articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie
2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole
comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/
2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 (JO 2009, L 30, p.16).
3. Al treilea motiv întemeiat pe încălcarea articolului 31 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului
din 21 iunie 2005 privind finanțarea politicii agricole comune (JO 2005, L 209, p. 1, Ediţie specială, 14/vol. 1, p. 193).
4. Al patrulea motiv întemeiat pe încălcarea articolului 3 alineatele (3) şi (17) din Regulamentul (CE) nr. 968/2006 al
Comisiei din 27 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de
instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului în Comunitatea Europeană (JO 2006, L 176, p.
32, Ediţie specială, 03/vol. 73, p. 52).

Acțiune introdusă la 27 iulie 2017 – Arysta LifeScience Netherlands/Comisia
(Cauza T-476/17)
(2017/C 357/22)
Limba de procedură: engleza
Părțile
Reclamantă: Arysta LifeScience Netherlands BV (Amsterdam, Țările de Jos) (reprezentanți: C. Mereu și M. Grunchard,
avocați)
Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile
Reclamanta solicită Tribunalului:
— declararea acțiunii ca fiind admisibilă și fondată;
— anularea regulamentului în litigiu (1);
— obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

