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Výrok
1) Návrh na předběžné opatření se zamítá.
2) O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Žaloba podaná dne 24. srpna 2018 – Francie v. Komise
(Věc T-507/18)
(2018/C 392/40)
Jednací jazyk: francouzština
Účastnice řízení
Žalobkyně: Francouzská republika (zástupci: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères, S. Horrenberger a A. Alidière,
zmocněnci)
Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání
Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
— částečně zrušil prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/873 ze dne 13. června 2018, kterým se z financování
Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu
(EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v rozsahu, v němž uplatňuje paušální
opravu zvýšenou o 5 %, rovnající se částce 1 945 435,39 eur, co se týče „Ostatní[ch] přím[ých] podpo[r] – POSEI“
z důvodu „Nesprávné[ho] zaúčtování některých zásilek banánů“ v rozpočtovém roce 2013, 2014, 2015 a 2016;
— uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu žaloby předkládá žalobkyně jediný důvod vycházející z nesprávného právního posouzení, kterého se dopustila
Komise v rámci postupu schvalování souladu týkajícího se podpory pro banány tím, že provedla nesprávný výklad pojmu
„uvádění na trh“ zelených banánů způsobilých pro podporu z programu speciálně zaměřeného na odlehlost a ostrovní
charakter (POSEI), kterou lze uplatnit pro Guadeloupe a Martinik.
Zaprvé má žalobkyně za to, že Komise tento pojem vyložila způsobem, který se nedrží mezí působnosti prováděcího
nařízení Komise (EU) č. 1333/2011 ze dne 19. prosince 2011, kterým se stanoví obchodní normy pro banány, pravidla pro
kontrolu dodržování těchto obchodních norem a požadavky na oznamování v odvětví banánů (Úř. věst. 2011, L 336,
s. 23).
Zadruhé tvrdí, že výklad uvedeného pojmu Komisí vyplývá z nesprávného použití článku 76 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se
zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007
(Úř. věst. 2013, L 347, s. 671).

