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Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/873 av den 13 juni 2018 om undantagande från
unionsfinansiering av vissa betalningar som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för Europeiska garantifonden
för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) i den del som
avser Ungern, i den utsträckning som stöd som beviljats till kvalificerat erkända producentgrupper undantagits från
unionsfinansiering, och
— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder.
1. Första grunden: Undantaget från unionsfinansiering i det angripna beslutet är rättsstridigt, eftersom det stöd som
beviljats de berörda producentgrupperna har beviljats i enlighet med unionsrätten.
Sökanden hänvisar till beskaffenheten av producentgruppernas erkännande. Enligt sökanden har kommissionen inte i
sitt beslut om återbetalning av nationellt ekonomiskt stöd till producentgrupper tagit i beaktande det faktum de
producentgrupper som erhållit ett kvalificerat erkännande uppfyller kraven i förordning nr 1698/2005.
2. Andra grunden: Undantaget från unionsfinansiering i det angripna beslutet är rättsstridigt, eftersom det med hänsyn till
principen om lojalt samarbete, proportionalitetsprincipen, rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för
berättigade förväntningar hade varit lämpligt att göra undantaget mindre omfattande eller att avstå från att besluta om
undantaget.
Enigt sökanden är undantaget från unionsfinansiering rättsstridigt, eftersom det med hänsyn till principen om lojalt
samarbete, proportionalitetsprincipen, rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar
hade varit lämpligt att göra undantaget mindre omfattande eller att avstå från att besluta om undantaget. Detta på grund
av att unionsreglerna inte nödvändigtvis är tydliga beträffande bedömningen av det nationella regelverk och den
nationella praxis som är omstridd. Unionsreglerna möjliggör den tolkning som förordas av Ungern och kommissionen
kände till nämnda regelverk och praxis, men hade inte framför några invändningar.
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