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Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij drie middelen aan.
1. Met haar eerste middel voert de verzoekende partij aan dat zowel voor de medische commissie als tijdens de
administratieve procedure voorafgaand aan de bestreden besluiten waarbij het verzoek om erkenning van de
beroepsgebonden oorzaak van haar ziekte is afgewezen en zij is verwezen in bepaalde kosten en erelonen van de leden
van de medische commissie, onregelmatigheden zijn begaan.
2. Tweede middel: een arts heeft in zijn verslagen blijk gegeven van een kennelijk onjuiste beoordeling.
3. Derde middel: de bestreden besluiten zijn ontoereikend gemotiveerd.

Beroep ingesteld op 19 januari 2018 — Frankrijk / Commissie
(Zaak T-26/18)
(2018/C 112/45)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Franse Republiek (vertegenwoordigers: F. Alabrune, D. Colas, A.-L. Desjonquères en S. Horrenberger,
gemachtigden)
Verwerende partij: Europese Commissie
Conclusies
— nietigverklaring van uitvoeringsbesluit C(2017) 7263 final van de Commissie van 8 november 2017 houdende
onttrekking aan EU-financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten hebben verricht in het kader van het Europees
Landbouwgarantiefonds (ELGF) of in het kader van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo),
dat op 9 november 2017 ter kennis van de Franse regering is gebracht, voor zover
— daarbij een correctie van 2 246 700 EUR wordt opgelegd wegens een zogezegd non-conforme inaanmerkingneming
van landschapselementen in het kader van de goede landbouw- en milieuconditie (GLMC), met betrekking tot
„tekortkomingen in het LPIS” voor de aanvraagjaren 2013 en 2014;
— daarin wordt voorzien in een forfaitaire correctie met betrekking tot het geheel van oppervlakten die ten minste één
als „landes et parcours” (begraasbare heide) aangemerkt perceel omvatten, en niet slechts met betrekking tot de
percelen die zijn geklasseerd als percelen die niet voor steun in aanmerking komen („landes et parcours”), voor de
aanvraagjaren 2013 en 2014;
— het betrekking heeft op de „meest waarschijnlijke fout — Elfpo GBCS — 2014-2020” in het kader van onderzoek
CEB/2016/047, en
— daarbij een forfaitaire correctie van 100 % wordt toegepast op het departement Haute-Corse voor de aanvraagjaren
2013-2014 wegens „ernstige tekortkomingen in het controlesysteem Corsica”;
— verwijzing van de Commissie in de kosten
Middelen en voornaamste argumenten
Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij vier middelen aan.
1. Eerste middel: schending van artikel 6, lid 1, van verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot
vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers
in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor
landbouwers, alsook van bijlage III bij die verordening
Volgens verzoekster heeft de Commissie die inbreuk gemaakt doordat zij het standpunt heeft ingenomen dat elementen
als aders van gesteente, vijvers of bomengroepen, die in de Franse regeling zijn opgenomen, niet vallen onder de GLMCregeling, en dat die bepalingen vereisen dat elk landschapselement afzonderlijk wordt beschermd, zodat dergelijke
elementen niet konden worden meegeteld in de totale oppervlakte van de landbouwpercelen.
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2. Tweede middel: schending van het evenredigheidsbeginsel. In dit verband stelt verzoekster dat de Commissie, hoewel het
geschil slechts betrekking heeft op de als „landes et parcours” (begraasbare heide) aangemerkte percelen, een correctie
heeft vastgesteld op basis van alle in de dossiers vermelde oppervlakten die dergelijke percelen omvatten — met inbegrip
dus van de oppervlakten die geen dergelijke percelen zijn — en in elk geval geen acht heeft geslagen op de
berekeningsgegevens die door de Franse autoriteiten zijn verstrekt.
3. Derde middel: de Commissie is uitgegaan van gegevens die zij in aanmerking heeft genomen in strijd met artikel 6, lid 1,
van de geciteerde verordening nr. 73/2009, alsook met bijlage III daarbij, om een financiële correctie van
13 127 243,30 EUR toe te passen voor de programmaperiode 2014–2020 van het Elfpo („RDR 3”).
4. Vierde middel: schending van het evenredigheidsbeginsel en van de motiveringsplicht wat de „ernstige tekortkomingen
in het controlesysteem Corsica” voor de aanvraagjaren 2013 en 2014 betreft, voor zover de Commissie in het bestreden
besluit een forfaitaire correctie van 100 % toepast op het departement Haute-Corse.

Beroep ingesteld op 19 januari 2018 — Planet / Commissie
(Zaak T-29/18)
(2018/C 112/46)
Procestaal: Grieks
Partijen
Verzoekende partij: Planet AE Anonimi Etaireia Parochis Symvouleftikon Ypiresion (Athene, Griekenland) (vertegenwoordiger:
V. Christianos, advocaat)
Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies
— het besluit waarbij de Commissie verzoeksters verzoek om toegang tot de documenten van de aanbesteding betreffende
het project EuropeAid/137681/IH/SER/ROC/4 stilzwijgend heeft afgewezen, nietig te verklaren; en
— de Commissie te verwijzen in de kosten van verzoekster.

Middelen en voornaamste argumenten
Met het onderhavige beroep verzoekt Planet om nietigverklaring van het stilzwijgende besluit van de Commissie waarbij
deze verzoeksters verzoek op grond van verordening nr. 1049/2001 om toegang tot de documenten betreffende de
aanbestedingsprocedure nr. EuropeAid/137681/IH/SER/ROC/4, heeft afgewezen.
Planet voert aan dat het stilzwijgende besluit van de Commissie houdende afwijzing van het verzoek, nietig moet worden
verklaard omdat het niet is gemotiveerd en motivering krachtens artikel 296 VWEU een Unierechtelijk vereiste is en een
wezenlijk vormvoorschrift voor handelingen van de Unie vormt.

Beroep ingesteld op 20 januari 2018 — Izuzquiza en Semsrott / Frontex
(Zaak T-31/18)
(2018/C 112/47)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partijen: Luisa Izuzquiza (Madrid, Spanje) en Arne Semsrott (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordigers: S. Hilbrans
en R. Callsen, advocaten)
Verwerende partij: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

