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Решение на Съда (трети състав) от 15 юни 2017 г. (преюдициално запитване от Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas — Литва) — Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūra/„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB
(Дело C-436/15) (1)
(Преюдициалнолно запитване — Защита на финансовите интереси на Европейския съюз —
Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 — Член 3, параграф 1 — Финансиране от Кохезионния
фонд — Проект за разработване на регионална система за управление на отпадъци —
Нередности — Понятие „многогодишна програма“ — Изрично прекратяване на
многогодишната програма — Давностен срок)
(2017/C 277/04)
Език на производството: литовски
Запитваща юрисдикция
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Страни в главното производство
Жалбоподател: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Ответници: „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ UAB
в присъствието на: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, „Skirnuva“ UAB, „Parama“ UAB, „Alkesta“ UAB, „Dzūkijos
statyba“ UAB

Диспозитив
1) Проект като разглеждания в главното производство, който е с предмет разработване на система за управление на
отпадъците в определен регион и за който е предвидено да се изпълнява няколко години и да се финансира със средства на
Европейския съюз, попада в понятието „многогодишна програма“ по смисъла на член 3, параграф 1, втора алинея, второ
изречение от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 година относно защитата на
финансовите интереси на Европейските общности.
2) Член 3, параграф 1 от Регламент № 2988/95 трябва да се тълкува в смисъл, че давностният срок за преследване на
нередност, извършена в рамките на „многогодишна програма“ като разглеждания в главното производство проект,
започва да тече от момента, в който въпросната нередност е извършена, в съответствие с член 3, параграф 1, първа
алинея от Регламент № 2988/95, като следва да се уточни, че ако става въпрос за „продължаваща или повторно
извършена“ нередност, давностният срок започва да тече от датата, на която нередността е прекратена, в
съответствие с член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент № 2988/95.
Освен това „многогодишна програма“ се счита за „изрично прекратена“ по смисъла на член 3, параграф 1, втора алинея,
второ изречение от Регламент № 2988/95 от крайната дата за тази програма, която съдържащите уредбата ѝ
правни норми предвиждат. В частност многогодишна програма — уредена с Регламент (ЕО) № 1164/94 на Съвета от
16 май 1994 година относно създаването на Кохезионния фонд, изменен с Регламент (ЕО) № 1264/1999 на Съвета от
21 юни 1999 г., Регламент (ЕО) № 1265/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. г и Акта относно условията за
присъединяването към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република
Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката
република и промените в учредителните договори на Европейския съюз — трябва да се счита за „изрично прекратена“
по смисъла на споменатата разпоредба от датата, посочена в решението на Комисията за одобряване на този проект
като крайна дата за приключване на работите и за извършване на плащанията на свързаните с тях допустими
разходи, без да се засяга възможността за евентуално продължаване с ново решение на Комисията в този смисъл.
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