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Avgörande
1) Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.
2) Beslut om rättegångskostnader meddelas senare.

Talan väckt den 24 augusti 2018 – Frankrike mot kommissionen
(Mål T-507/18)
(2018/C 392/40)
Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Republiken Frankrike (ombud: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères, S. Horrenberger och A. Alidière)
Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden
Sökanden yrkar att tribunalen ska
— delvis 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 mån det
däri fastsälls ett schablonavdrag på 5 procent, vilket motsvarar 1 945 435,39 euro för ”Övrigt direktstöd – POSEI” på
grund av ”Oriktig bokföring för vissa bananpartier” avseende budgetåren 2013, 2014, 2015 och 2016, och
— förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument
Till stöd för sin talan åberopar sökanden en enda grund. Sökanden gör genom denna grund gällande att kommissionen
gjorde en felaktig rättstillämpning i samband med ett förfarande för kontroll av överensstämmelse avseende bananstöd,
eftersom den felaktigt tolkade begreppet saluförande av gröna bananer, vilka är stödberättigade enligt det särskilda
åtgärdsprogram som omfattar Guadeloupe och Martinique på grund av deras avsides läge och ökaraktär (POSEI).
Sökanden anser nämligen för det första att kommissionens tolkning av nämnda begrepp inte iakttar tillämpningsområdet
för kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1333/2011 av den 19 december 2011 om fastställande av
handelsnormer för bananer, bestämmelser för kontroll av efterlevnad av dessa handelsnormer och om villkor för
anmälningar i banansektorn (EUT L 336, 2011, s. 23).
Sökanden gör för det andra gällande att kommissionens tolkning av det begreppet är resultatet av en felaktig tillämpning av
artikel 76 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en
samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG)
nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 2013, s. 671).

