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4) Чешката република, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република,
Италианската република, Унгария, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Португалската република,
Словашката република, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия и Парламентът понасят
направените от тях съдебни разноски.
(1)

ОВ C 311, 21.9.2015 г.

Решение на Съда (четвърти състав) от 25 октомври 2017 г. — Европейска комисия/Италианска
република
(Дело C-467/15 P) (1)
(Обжалване — Държавни помощи — Помощ, предоставена от Италианската република на
млекопроизводителите — Схема за помощ, свързана с плащането на налога в сектора на
млякото и млечните продукти — Условно решение — Решение, прието от Съвета на
Европейския съюз въз основа на член 108, параграф 2, трета алинея ДФЕС — Регламент (EО)
№ 659/1999 — Член 1, букви б) и в) — Съществуваща помощ — Нова помощ — Понятия —
Изменение на съществуваща помощ в нарушение на условие, гарантиращо съвместимостта на
помощта с вътрешния пазар)
(2017/C 437/03)
Език на производството: италиански
Страни
Жалбоподател: Европейска комисия (представители: V. Di Bucci и P. Němečková)
Друга страна в производството: Италианска република (представители: G. Palmieri, подпомаган от S. Fiorentino и P.
Grasso)
Диспозитив
1) Отменя точки 1, 2 и 4 от диспозитива на решение на Общия съд на Европейския съюз от 24 юни 2015 г., Италия/
Комисия (T-527/13, EU:T:2015:429).
2) [Текст, поправен с определение от 21 ноември 2017 г.] Отхвърля жалбата, подадена от Италианската република до
Общия съд на Европейския съюз по дело T-527/13.
3) Италианската република понася освен собствените си разноски и разноските на Европейската комисията за
производството пред първата инстанция и за производството по жалбата.
(1)

ОВ C 406, 7.12.2015 г.

Решение на Съда (четвърти състав) от 25 октомври 2017 г. — Словашка република/Европейска
комисия
(Съединени дела C-593/15 P и C-594/15 P) (1)
(Обжалване — Собствени ресурси на Европейския съюз — Решение 2007/436/ЕО — Финансова
отговорност на държавите членки — Загуба на някои вносни мита — Задължение да се изплати
на Европейската комисия сума в размер, съответстващ на загубата — Жалба за отмяна —
Допустимост — Писмо на Европейската комисия — Понятие за обжалваем акт)
(2017/C 437/04)
Език на производството: словашки
Страни
Жалбоподател: Словашка република (представител: B. Ricziová)
Друга страна в производството: Европейска комисия (представители: A. Caeiros, A. Tokár, G.-D. Balan и Z. Malůšková)

