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3) Неправилно тълкуване на член 263, четвърта алинея in fine от Договора поради констатацията, че обжалваното решение
не е подзаконов акт.
В рамките на това основание жалбоподателят сочи, че решението е подзаконов акт, а преценката на Общия съд в това
отношение е неправилна.
(1)

Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 година относно общите правила за вътрешния пазар
на природен газ и отменяне на Директива 98/30/ЕО, ОВ L 176, 2003 г., стр. 57; Специално издание на български език, 2007 г., глава
12, том 2, стр. 80.

Жалба, подадена на 1 юни 2018 г. от Република Полша срещу решението, постановено от Общия
съд (девети състав) на 15 март 2018 г. по дело T-507/15, Република Полша/Комисия
(Дело C-358/18 P)
(2018/C 276/34)
Език на производството: полски
Страни
Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna)
Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя
— Отмяна на решение на Общия съд на Европейския съюз от 15 март 2018 г. по дело T-507/15, Република Полша/
Европейска комисия, в частта, с която се отхвърлят следните основания по жалбата за отмяна на Решение за изпълнение
(ЕС) 2015/1119 на Комисията от 22 юни 2015 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на
някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и
на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2015) 4076) (1):
a) втората част от първото основание, що се отнася до ефективността на проверките на място преди предварителното
признаване на групи производители и
б) втората част на второто основание, що се отнася до риска от загуби за фонда и размера на приложената фиксираната
корекция спрямо разходите по мярка „Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители“.
— Отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1119 на Комисията от 22 юни 2015 година за изключване от финансиране
от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
(нотифицирано под номер С(2015) 4076), в частта, постановяваща изключване от финансиране от страна на Европейския
съюз на сумата от 55 375 053,74 EUR, изразходвана от акредитираната от Република Полша разплащателна агенция.
— Европейската комисия да бъде осъдена да заплати съдебните разноски в производствата пред двете инстанции.

Основания и основни доводи
С обжалваното съдебно решение Общият съд отхвърля жалбата на Република Полша за отмяна на решението на
Европейската комисия за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на сумите от 142 446,05 EUR и
55 375 053,74 EUR, изразходвани от акредитираната от Република Полша разплащателна агенция, съответно в рамките на
мярка „Плодове и зеленчуци — оперативни програми“ и „Плодове и зеленчуци — предварително признати групи
производители“.
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Комисията упреква Република Полша, че е допуснала неизпълнение в три хипотези във връзка с разходите по посочените
мерки. Неизпълнението засяга най-напред проверките на място за изпълнение от страна на организациите на производители
на критериите за признаване — брой на проверките, второ проверките на място, предхождащи предварителното признаване
на групи производители или на организации на производители, и трето, подпомагането, изплатено на организациите на
производители във връзка с разходите за семена в рамките на оперативните програми.

Вторият от посочените случаи се основавал на това, че полските власти не проверили преди да извършат предварително
признаване на групите производители и на организациите на производители изискваната минимална стойност на
предлаганата на пазара продукция, която е критерий с основно значение при признаването. Според Комисията извършените
от полските власти проверки на място в това отношение не били ефективни. Комисията приела, че тези проверки са с
ключово значение, а твърдяното от Комисията неизпълнение на това задължение било основание за налагане на фиксирана
корекция в размер на 10 % от разходите, както по мярка „Плодове и зеленчуци — оперативни програми“, така и по мярка
„Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители“.

Република Полша сочи следните основания против обжалваното съдебно решение:

1. Явно изопачаване на фактите поради:

— позоваване на констатациите за нередовност на проверките на организациите на производители преди признаването
им във връзка с проверките на групи производители преди предварителното им признаване,

— твърдение за неефективност на проверките на групи производители преди предварителното им признаване въпреки
становището на Комисията от 1 март 2011 г., с което се потвърждава ефективността на тези проверки.

С това основание Република Полша твърди, първо, че Общият съд по недопустим начин се е позовал на констатациите
относно нередовността на проверките на организации на производители преди тяхното признаване, тоест на Vegapol и
Zrzeszenie Plantatorów Owoców i Warzyw w Łowiczu, при оценката на ефективността на проверките на групи
производители преди тяхното предварително признаване. Освен това Република Полша отбелязва, че Общият съд явно е
изопачил фактическите обстоятелства относно изтъкнатото от Република Полша противоречие между писмото на
Комисията от 1 март 2011 г., с което се потвърждава ефективността на проверките, извършени от полските власти преди
предварителното признаване на групите производители, и писмото от 24 февруари 2014 г., в което Комисията упреква
Република Полша в неизпълнение на задълженията ѝ във връзка с тях. Посоченото изопачаване било причина за изцяло
погрешните изводи на Общия съд относно неефективността на проверките на групите производители преди
предварителното им признаване.

2. Нарушение на правото на ефективен съдебен контрол относно размера на приложената от Комисията фиксирана
корекция.

В рамките на това основание Република Полша твърди, че Общият съд не е упражнил съдебен контрол относно
правомерното установяване от Комисията на размера на фиксираната корекция по мярка „Плодове и зеленчуци —
предварително признати групи производители“. По-специално Република Полша твърди, че Общият съд е ограничил
контрола до въпроса дали тези проверки представляват ключови проверки по смисъла на Указанията от 23 декември
1997 година за изчисляване на финансовите последици при подготовка на решението за приключване на сметките на
ФЕОГА, секция „Гарантиране“ (VI/5330/97-PL). Общият съд обаче не изследвал всички останали обстоятелства, които
Комисията трябва да съобрази при оценката на риска от загуби за бюджета на Съюза и определянето на размера на
корекцията.

3. Недостатъчно мотивиране на съдебното решение в частта, в която Общият съд е приел, че Комисията:

— е приела наличието на достатъчно елементи за съществуването на нередности при проверките на групи производители
преди предварителното им признаване и

— е приложила фиксирана корекция в правилен размер.
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В рамките на това основание Република Полша твърди, че са налице пропуски в мотивите на съдебното решение, първо в
частта, в която Общият съд е приел, че проверките на групи производители преди предварителното им признаване са
неефективни, и второ в частта, в която Общият съд е приел, че фиксирана корекция в размер на 10 % по мярка „Плодове и
зеленчуци — предварително признати групи производители“ е била приложена правилно.
(1)

ОВ L 182, 2015 г., стр. 39.

Преюдициално запитване от Conseil d’État (Франция), постъпило на 4 юни 2018 г. — Organisation
juive européenne, Vignoble Psagot Ltd/Ministre de l'Économie et des Finances
(Дело C-363/18)
(2018/C 276/35)
Език на производството: френски
Запитваща юрисдикция
Conseil d’État

Страни в главното производство
Жалбоподатели: Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd
Ответник: Ministre de l’Économie et des Finances

Преюдициален въпрос
Изисква ли правото на Европейския съюз, и по-специално Регламент № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета
от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите (1), когато е задължително да се
посочи произходът на попадащ в приложното поле на този регламент продукт, върху продукт с произход от територия,
окупирана от Израел от 1967 г., да се посочва тази територия, както и да се уточнява, че продуктът е от израелско селище,
когато това е така? При отрицателен отговор на този въпрос, разпоредбите на посочения регламент, по-специално тези в
глава VI от него, позволяват ли на дадена държава членка да изисква такива обозначения?
(1)

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация
за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на
Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на
Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на
Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 2011 г., стр. 18).

Преюдициално запитване от High Court of Justice (Chancery Division) (Обединеното кралство),
постъпило на 6 юни 2018 г. — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited/Skykick UK Limited,
Skykick Inc
(Дело C-371/18)
(2018/C 276/36)
Език на производството: английски
Запитваща юрисдикция
High Court of Justice (Chancery Division)

