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2. Второто основание е изведено от нарушение на принципа на пропорционалност. В това отношение жалбоподателят счита,
че макар спорът да се отнася само до площите, определени като „landes et parcours“, Комисията приела корекция на
базата на всички повърхности по преписките, включващи такива площи, включително и за частта от тези повърхности,
която не е такава площ, като при всички положения не взела под внимание данните за изчисленията, представени от
френските власти.
3. Третото основание е изведено от довода, че Комисията се основала на данни, които установила в нарушение на член 6,
параграф 1 и на приложение III към посочения Регламент № 73/2009, за да извърши финансова корекция в размер на
13 127 243,30 EUR за програмния периода 2014-2020 г. по ЕЗФРСР („Регламент за развитие на селските райони 3“).
4. Четвъртото основание е изведено от нарушение в рамките на обжалваното решение на принципа на пропорционалност и
на задължението за мотивиране относно „Сериозни[те] недостатъци в системата за контрол в Корсика“ през референтните
2013 г. и 2014 г., тъй като Комисията приложила фиксирана корекция в размер на 100 % по отношение на департамент
„Haute-Corse“.

Жалба, подадена на 19 януари 2018 г. — Planet/Комисия
(Дело T-29/18)
(2018/C 112/46)
Език на производството: гръцки
Страни
Жалбоподател: Planet AE Anonimi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (Атина, Гърция) (представител: адв. V.
Christianos)
Ответник: Европейска комисия
Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— Да отмени решението, с което Комисията мълчаливо е отхвърлила искането на жалбоподателя за достъп до
документацията на обществената поръчка относно проекта EuropeAid/137681/IH/SER/ROC/4; и
— Да осъди Комисията да заплати всички съдебни разноски, направени от жалбоподателя.
Основания и основни доводи
С настоящата жалба Planet иска отмяната на мълчаливия отказ, с който Комисията е отхвърлила искането на Planet на
основание Регламент № 1049/2001за достъп до документацията на процедурата по възлагане на обществена поръчка №
EuropeAid/137681/IH/SER/ROC/4.
Planet поддържа, че мълчаливият отказ на Комисията трябва да бъде отменен на основание, че не съдържа мотиви, което е
задължително в правото на Съюза по силата на член 296 ДФЕС и е съществено процесуално изискване за актовете на Съюза.

Жалба, подадена на 20 януари 2018 г. — Izuzquiza и Semsrott/Frontex
(Дело T-31/18)
(2018/C 112/47)
Език на производството: английски
Страни
Жалбоподатели: Luisa Izuzquiza (Мадрид, Испания) и Arne Semsrott (Берлин, Германия) (представители: S. Hilbrans и
R. Callsen, lawyers)
Ответник: Европейска агенция за гранична и брегова охрана (Frontex)
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Искания на жалбоподателите
Жалбоподателите искат от Общия съд:
— да отмени решението на Frontex от 10 ноември 2017 г. (ref: CGO/LAU/18911 c/2017), с което на жалбоподателите се
отказва предоставянето на достъп до името, флага и вида на всеки плавателен съд, разположен от Frontex в Централното
Средиземноморие в рамките на съвместна операция „Тритон“ в периода от 1 юни 2017 г. до 30 август 2017 г.,
включително началната и крайната дати,
— да осъди ответника да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателите, включително съдебните разноски,
направени от всяка встъпила страна, дори ако жалбата бъде отхвърлена.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат шест основания.
1. Първото основание е изведено от това, че Frontex е нарушила Регламент (ЕО) № 1049/2001 (1) като не е извършил
индивидуална преценка на всеки поискан документ, за да установи дали изключението, на което се е позовала, е
приложимо.
2. Второто основание е изведено от това, че Frontex е нарушила член 4, параграф 1, буква а), първо тире от този регламент,
свързано с обществената сигурност, тъй като голяма част от мотивите, обосноваващи прилагането на изключението, е
неточна във фактическо отношение: плавателните съдове, разположени в рамките на операцията, не могат да бъдат
проследени чрез публично достъпни средства.
3. Третото основание е изведено от това, че Frontex е нарушила член 4, параграф 1, буква а), първо тире от този регламент,
свързано с обществената сигурност, тъй като мотивите, обосноваващи прилагането на изключението, не отчитат
обстоятелството, че жалбоподателите са поискали информация само за разположени в миналото плавателни съдове.
4. Четвъртото основание е изведено от това, че Frontex е нарушила член 4, параграф 1, буква а), първо тире от този
регламент, свързано с обществената сигурност, тъй като не е взела предвид и не е отговорила на довода на
жалбоподателите, че част от поисканата информация вече е била публикувана в Туитър за някои от плавателните съдове,
разположени в рамките на съвместна операция „Тритон“ през 2017 г., а сравнима информация за плавателните съдове,
разположени в рамките на съвместна операция „Тритон“ през 2016 г., вече е била публикувана.
5. Петото основание е изведено от това, че Frontex е нарушила член 4, параграф 6 от този регламент, тъй като дори да се
предположи, че съществува риск престъпни мрежи да заобикалят граничната охрана — какъвто в действителност не
несъществува — този риск би могъл да обоснове само отказа да се предостави информация за името на разположените
плавателни съдове, но не и за вида или флага им.
6. Шестото основание е изведено от това, че Frontex е нарушила член 4, параграф 6 от този регламент като не е преценила
възможността да предостави частичен достъп до исканата информация, въпреки че информацията за някои тези
плавателни съдове вече е била публикувана.
(1)

Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи
на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 2001г., стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 1, том 3, стр. 76).

Жалба, подадена на 23 януари 2018 г. — Pracsis и Conceptexpo Project/Комисия и EACEA
(Дело T-33/18)
(2018/C 112/48)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподатели: Pracsis SPRL (Брюксел, Белгия) и Conceptexpo Project (Уавър, Белгия) (представител: J.-N. Louis, avocat)
Ответници: Европейска комисия и Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

