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Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат две основания.
1. С първото основание за обжалване се повдига възражение за незаконосъобразност, доколкото с оспорваното в случая
решение на ответника да ограничи размера на подлежащите на възстановяване разноски за образование над нормативно
предвидения таван, както и със съобщението от 15 април 2016 г., на което то се основава, и с Насоките се нарушавали
Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и приложение X към него.
2. Второто основание за обжалване е незаконосъобразност на индивидуалното решение по следните съображения:
— нарушение на принципите на предвидимостта, на оправданите правни очаквания, на правната сигурност и на добра
администрация, както и нарушение на придобитите права,
— нарушение на правото на зачитане на семейния живот и на правото на образование,
— нарушение на принципа на равенство и на принципа на недопускане на дискриминация,
— липса на претегляне на интересите и незачитане на принципа на пропорционалност на приетата мярка.

Жалба, подадена на 24 октомври 2017 г. — Marinvest и Porting/Комисия
(Дело T-728/17)
(2018/C 022/62)
Език на производството: италиански
Страни
Жалбоподатели: Marinvest d.o.o. (Изола-Изола, Словения) и Porting d.o.o. (Изола-Изола) (представители: G. Cecovini
Amigoni и L. Daniele, адвокати)
Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите
Жалбоподателите искат от Общия съд:
— да отмени решението на Европейската комисия от 27.7.2017 г., C (2017) 5049 окончателен (Държавна помощ
SA.45220 (2016/FC) — Словения — Твърдяна помощ в полза на Komunala Izola d.o.o.), съобщено на Marinvest и
Porting на 16 август 2017 г.,
— да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
Жалбата е против решението на Европейската комисия от 27.7.2017 г., C (2017) 5049 окончателен (Държавна помощ
SA.45220 (2016/FC) — Словения — Твърдяна помощ в полза на Komunala Izola d.o.o.), съобщено на Marinvest и Porting
на 16 август 2017 г.
1. Първото основание е изведено от нарушение на правото на изслушване поради това, че в обжалваното решение се
съдържат изцяло нови обстоятелства, непосочени в писмената покана на Комисията за представяне на коментари, от
нарушение на основното право на добра администрация, предвидено в член 41 от Хартата, от нарушение на общия
принцип на състезателност и от нарушение на член 24, параграф 2 от Регламент № 2015/1589.
— Обновявайки първоначалния текст на член 20, параграф 2 от Регламент № 659/1999, член 24, параграф 2 от
Регламент № 2015/1589 предоставя на заинтересованите страни (подали първоначалното оплакване) правото да
представят коментари още на етапа на предварителната проверка. Член 24, параграф 2 представлява конкретно
приложение на основното право на добра администрация, предвидено в член 41 от Хартата, и на общия принцип на
състезателност.
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— В случая правата на Marinvest и Porting, гарантирани в член 24, параграф 2, са били сериозно нарушени.
Действително Комисията е поканила оплакващите се лица да представят коментари с писмо от 14 февруари 2017 г., а
Marinvest и Porting са изложили позицията си относно предварителната преценка, съдържаща се в писмото.
Комисията обаче впоследствие е основала изцяло окончателното си решение, което е предмет на обжалване по делото,
на обстоятелства, които така и не са били упоменати в писмото от 14 февруари 2017 г. и по отношение на които
оплакалите се не са имали възможност да заемат становище.

2. Второто основание е изведено от нарушаване на правото на изслушване поради отказа да бъде предоставен достъп до
преписката и оплакалите се да изразят становище преди окончателното решение, от нарушение на основното право на
добра администрация, предвидено в член 41 от Хартата, от нарушение на общия принцип на състезателност, от
нарушение на член 24, параграф 2 от Регламент № 2015/1589 и от липсата на мотиви.

— Оплакалите се са поискали достъп до предадената от словенските органи на Комисията документация и да се срещнат
с представители на службите на Комисията, за да предоставят всички необходими разяснения, по-специално относно
значението на мерките, предмет на оплакването, за конкуренцията и търговията между държавите членки. Комисията
е приела обжалваното решение, без предварително да изпрати поисканите документи и да проведе каквато и да било
среща с оплакалите се лица. С това тя е нарушила член 24, параграф 2 от Регламент № 2015/1589, тълкуван в
съответствие с член 41 от Хартата и общия принцип на състезателност.

— Възможността на оплакалите се да представят коментари относно предварителната преценка на Комисията съгласно
член 24, параграф 2, по необходимост предполага право на достъп до преписката и да се иска среща с Комисията. Тези
тясно свързани помежду си правомощия всъщност са необходима последица на това основно право. В случая отказът
да бъде дадена възможност за упражняването им не е бил мотивиран.

3. Третото основание е изведено от неправилно тълкуване на понятието за държавна помощ, що се отнася до изискването за
увреждане на трансграничната търговия, от нарушение на член 107, параграф 1 ДФЕС, от нарушение на Известието на
Комисията относно понятието за държавна помощ, от нарушение на общия принцип на оправдани правни очаквания и от
липсата на мотиви.

— В съответствие с практиката на Съда и Известието на комисията относно държавните помощи, относително скромните
мащаби на предприятието получател не изключват поначало възможността за увреждане на търговията между
държавите членки. Публичните средства, предоставени на предприятие за услуги, предлагани само на местно или
областно равнище, но не и извън държавата му на произход, все пак могат да засегнат търговията между държавите
членки, ако тези услуги могат да бъдат предоставяни от предприятия от други държави членки (включително по
силата на правото на установяване) и тази възможност не е чисто хипотетична.

— Комисията напълно пренебрегва факта, че Marinvest и Porting са изцяло контролирани от Altan Prefabbricati,
дружество със седалище в Италия. Последното е направило значителни инвестиции за изграждането на яхтеното
пристанище в Isola, което в момента се управлява, в рамките на режима на установяване по член 49 ДФЕС, от
контролираните от него дружества.

4. Четвъртото основание е изведено от неправилно тълкуване на понятието за държавна помощ във връзка с изискването за
нарушаване на конкуренцията и на трансграничната търговия, от неправилното установяване и от изопачаването на
фактите, и от липсата на мотиви.

— В обжалваното решение Комисията изключва наличието на нарушение на търговията между държавите членки, като
основно се съсредоточава върху факта, че предлаганите от яхтеното пристанище в Komunala Izola услуги не можели
да привлекат потенциалните клиенти на услугите, предлагани от жалбоподателите.

— Комисията е установила неправилно фактите. До яхтеното пристанище на Marinvest и Porting има друга структура,
стопанисвана от предприятие, получател на помощи (Komunala Izola), предоставящо сходни услуги с капацитет 505
котвени стоянки, което се рекламира чрез интернет сайт, включително на италиански, пред всички потенциално
заинтересовани лица.

