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— velvoittamaan komission maksamaan Delfant Hoylaertsille 3 000 euroa korvauksena hänelle aiheutuneesta henkisestä
kärsimyksestä ja taloudellisesta vahingosta
— velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja maksamaan Delfant Hoylaertsille 3 000 euroa
korvauksena kuluista, joita ei yleensä voida lukea oikeudenkäyntikuluihin.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu Euroopan unionin virkamiehiin
sovellettavien henkilöstösääntöjen sen 72 artiklan rikkomiseen, jonka säännökset sisältyvät Euroopan unionin virkamiesten
sairausvakuutusjärjestelmää koskeviin yhteisiin määräyksiin ja muun muassa sen 20 artiklaan sekä komission toimia
henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön vammaisia lapsia varten koskevaan oppaaseen.
Kantajan mukaan komissio rikkoi edellä mainittuja säännöksiä päätöksellä, jolla se kieltäytyi vastaamasta sairaalakoulusta
aiheutuneista kustannuksista kantajan vammaisen lapsen osalta. Hän katsoo tästä, että mainittu päätös perustuu puhtaasti
hallinnolliseen ymmärtämättömyyteen ja että oikeusperusta, jonka perusteella komissio teki päätöksensä, puuttuu.
Lopuksi kantaja väittää, että komission virheellisestä toiminnasta aiheutuu vakavia seurauksia, koska kantaja ei kykene
vastaamaan yksin sairaalakoulusta aiheutuvista kustannuksista, vaikka sairaalakoulu on hänen lapselleen elintärkeä. Hänen
henkinen ja taloudellinen tilanteensa on täten heikentynyt komission tekemän virheen johdosta.

Kanne 19.1.2018 – Puola v. komissio
(Asia T-21/18)
(2018/C 104/58)
Oikeudenkäyntikieli: puola
Asianosaiset
Kantaja: Puolan tasavalta (asiamies: B. Majczyna)
Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset
Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta
— kumoamaan Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin
rahoituksen ulkopuolelle 8.11.2017 annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/2014 (tiedoksiannettu
numerolla C(2017) 7263 (EUVL 2017, L 292, s. 61) siltä osin kuin siinä jätetään Euroopan unionin rahoituksen
ulkopuolelle 48 317 806,79 euron ja 26 638 201,22 euron suuruiset nettosummat, jotka Puolan tasavallan nimeämät
maksajavirastot ovat maksaneet,
— velvoittamaan Euroopan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi seuraaviin kanneperusteisiin.
1) Asetuksen N:o 1306/2013 (1) 52 artiklan 1 kohtaa on rikottu, koska rahoitusoikaisu on tehty virheellisten tosiseikkoja
koskevien toteamusten ja oikeudellisen tulkinnan nojalla, vaikka Puolan tasavallan menot on toteutettu unionin
säännösten mukaisesti.
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2) Asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan 2 kohtaa on rikottu, koska kiinteämääräinen oikaisu on unionin taloudelle
aiheutuvien taloudellisten menetysten vaaraan nähden aivan liian suuri.
3) SEUT 296 artiklan 2 kohtaa on rikottu, koska rahoitusoikaisua ei ole perusteltu riittävästi.

(1)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/
94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta 17.12.2013 annettu Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 (EUVL 2013, L 347, s. 549; sellaisena kuin se on muutettuna).

Kanne 19.1.2018 – Bulgaria v. komissio
(Asia T-22/18)
(2018/C 104/59)
Oikeudenkäyntikieli: bulgaria
Asianosaiset
Kantaja: Bulgarian tasavalta (asiamiehet: E. Petranova ja L. Zaharieva)
Vastaaja: Euroopan komissio

Vaatimukset
Kantaja vaatii, että
— Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen
ulkopuolelle 8.11.2017 annetun komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/2014 (tiedoksiannettu numerolla
C(2017) 7263) on kumottava niiltä alamomenttiin 6711 kuuluvilta osin, joissa tietyt Bulgarian tasavallan ilmoittamat
11 685 774,48 euron suuruiset menot, joiden taloudellinen vaikutus oli 272 908,69 euron suuruisten vähennysten
jälkeen 11 412 865,79 euroa, jätettiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto)
puitteissa tapahtuvan Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle.
— Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Kantajat vetoavat kanteensa tueksi kymmeneen kanneperusteeseen.
1. Perusteet, jotka koskevat summia, jotka on jätetty unionin rahoituksen ulkopuolelle seuraavin perustein: olennaisen
valvonnan puute ”paikalla tehtävien tarkastusten riittävän laadun osalta” ja olennaisen valvonnan puute ”maksupyyntöjen tarkastamisen osalta”; olennaisen valvonnan puute ”kustannusten kohtuullisuuden asianmukaisen arvioinnin osalta –
suoriin ostoihin liittyvät menot”; olennaisen valvonnan puute ”kustannusten kohtuullisuuden asianmukaisen arvioinnin
osalta – arviointikomiteaan liittyvät menot”
— Asetuksen N:o 1306/2013 52 artiklan mukaista sääntöjenmukaisuuden tarkastamismenettelyä on loukattu ja
täytäntöönpanoasetuksen N:o 908/2014 34 artiklaa on rikottu siltä osin kuin komissio on lisännyt uusia perusteita
paikalla tehtävien tarkastusten laatua koskevien toteamustensa tueksi.
— Oikeusvarmuuden periaatetta on loukattu, koska paikalla tehtävien tarkastusten laatua koskevat selvät kriteerit ja
ohjeet puuttuvat.

