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Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekende partij twee middelen aan.
1. Eerste middel: onjuiste kwalificatie van de Poolse belasting op de detailhandel als staatssteun in de zin van artikel 107,
lid 1, VWEU door een kennelijk onjuiste beoordeling van de selectiviteitsvoorwaarde.
2. Tweede middel: gebrekkige en ontoereikende motivering van het bestreden besluit.
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Conclusies
— Nietigverklaring van uitvoeringsbesluit C(2017) 4682 final van de Commissie van 6 juli 2017, waarbij een gedeelte van
de steun uit het Europees Sociaal Fonds voor het operationele programma Opleidingen ten behoeve van
concurrentievermogen in het kader van de doelstellingen „Convergentie” en „Regionaal concurrentievermogen en
werkgelegenheid” in de Tsjechische Republiek, alsmede een gedeelte van de steun uit het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling voor de operationele programma’s Onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van innovatie in het kader
van de doelstelling „Convergentie” in de Tsjechische Republiek en Technische bijstand in het kader van de doelstellingen
„Convergentie” en „Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” in de Tsjechische Republiek; en
— Verwijzing van de Europese Commissie in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij één middel aan: schending van artikel 99, lid 1, onder a),
van verordening (EG) nr. 1083/2006 (1) van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van verordening
(EG) nr. 1260/1999, juncto artikel 16, onder b), van richtlijn 2004/18/EG (2) van het Europees Parlement en de Raad van
31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten (hierna: „richtlijn 2004/18”). De Commissie heeft namelijk financiële correcties opgelegd voor
gestelde onregelmatigheden op het gebied van overheidsopdrachten, die evenwel voldeden aan een procedure die is
toegestaan door artikel 16, onder b), van richtlijn 2004/18. De Commissie heeft ten onrechte geoordeeld dat de in
artikel 16, onder b), van richtlijn 2004/18 voorziene afwijking van de regels inzake overheidsopdrachten, die betrekking
heeft op de inhoud van de programma’s, enkel van toepassing is op aanbestedende diensten die omroeporganisaties zijn.
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