
charakteru odróżniającego i renomy wcześniejszych znaków
towarowych oraz brak jest dowodu na to, że skarżąca działała
bez uzasadnionych powodów, przyjmując zarejestrowany znak
towarowy, będący przedmiotem wniosku o unieważnienie.
Naruszenie art. 73 rozporządzenia Rady nr 40/94, ponieważ
w zaskarżonej decyzji nie zawarto określenia przyczyn, na
których została ona oparta.

Skarga wniesiona w dniu 3 września 2008 r. — Królestwo
Hiszpanii przeciwko Komisji

(Sprawa T-358/08)

(2008/C 272/88)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: J. Rodríguez
Cárcamo)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie przez Sąd nieważności decyzji C(2008) 3249 z
dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmniejszenia pomocy
przyznanej z Funduszu Spójności na projekt nr 96/11/61/
018 — „Uzdatnianie Saragossy”;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga skierowana jest przeciwko decyzji o zmniej-
szeniu pomocy finansowej pierwotnie przyznanej przez Komisję
na różne projekty obejmujące trzy fazy „Projektu uzdatniania
Saragossy”. Decyzja ta ustanawia korektę finansową w wyso-
kości 25 % części finansowanej dla fazy drugiej i trzeciej rzeczo-
nego projektu, co oznacza obowiązek zwrotu kwoty 3 106 966
euro. Komisja twierdzi, iż Ayuntamiento de Zaragoza (urząd
miasta Saragossa) naruszyło wspólnotowe przepisy dotyczące
zamówień publicznych dokonując sztucznego podziału prac i
nie publikując zamówień w Dz. U. U. E., zgodnie z postanowie-
niami dyrektywy Rady 93/38/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r.
koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych
przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej,
energetyki, transportu i telekomunikacji, ograniczając się do
publikacji w Boletín Oficial de Aragón.

Na poparcie swoich żądań zarzuca:

— naruszenie art. H załącznika II rozporządzenia Rady (WE)
nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 ustanawiającego Fundusz

Spójności w związku z art. 14 ust. 13 dyrektywy
93/98/EWG. W tym zakresie skarżąca uważa, że strona
pozwana popełniła oczywisty błąd w ustaleniach dotyczący
podstawowego pojęcia „prac”, kwestionując istnienie tech-
nicznej i gospodarczej różnicy pomiędzy poszczególnymi
projektami, ponieważ jej zdaniem opis prac, które miały
zostać wykonane był podobny i dążył do tego samego celu
gospodarczego: ogólne polepszenie sieci z korzyścią dla
użytkowników. Tymczasem, wręcz przeciwnie, przedmio-
towe zamówienia są pracami technicznie różniącymi się,
posiadającymi odmienne cele, które wymagają odmiennych
specyfikacji technicznych dla ich realizacji.

— Naruszenie zasady zaufania co do prawa i doktryny aktów
własnych, ponieważ Komisja przyjęła projekty, tak jak
zostały one przedstawione, oraz ponieważ zarówno pierw-
otny wniosek z 1996 r., jak i późniejszy z 1997 r. zawierał
opis wszystkich projektów z osobna wchodzących do każdej
fazy, oraz wyraźna wzmiankę o braku konieczności publi-
kacji ogłoszeń o zamówieniach w Dz. U. U. E.

— Niewystarczające uzasadnienie zaskarżonej decyzji.

— Upływ okresu przedawnienia na podjęcie działań przez
Komisję w świetle art. 3 rozporządzenia Rady nr 2988/95 z
dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finan-
sowych Wspólnot Europejskich.

— Upływ okresu na rozpoznanie sprawy na podstawie art. H.2.
załącznika do rozporządzenia 1164/94, oraz art. 18 rozpo-
rządzenia Komisji (WE) nr 1362/2002 z dnia 29 lipca
2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 zakresie systemów
zarządzania i kontroli pomocy przyznanej z Funduszu Spój-
ności i procedury dokonywania korekt finansowych.

Pomocniczo skarżąca zarzuca naruszenie zasady proporcjonal-
ności.

Skarga wniesiona w dniu 3 września 2008 r. — Królestwo
Hiszpanii przeciwko Komisja Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-359/08)

(2008/C 272/89)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: J. Rodríguez
Cárcamo)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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Żądania strony skarżącej

Królestwo Hiszpanii wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— Stwierdzenie niemożności stosowania wytycznych w sprawie
ustalenia korekt finansowych stosowanych do wydatków
finansowanych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu spój-
ności w przypadku naruszenia zasad dotyczących zamówień
publicznych, wersji ostatecznej z dnia 29 listopada 2007 r.
COCOF 07/0037/03-ES,

— Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Wspólnot Europej-
skich z dnia 25 czerwca 2008 r. C(2008) 3243 zmniejsza-
jącej pomoc z Funduszu Spójności dla grupy projektów nr
2001.ES.16.C.P.E.045 (zarządzanie odpadami w Galicji-
2001) (grupa II)

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza sprawa dotyczy czterech podgrup projektów dotyczą-
cych Planu Zarządzania Stałymi Odpadami Miejskimi w Galicji.
Początkowo przyznane finansowanie wspólnotowe wynosiło
początkowo dla całej grupy projektów 80 % kosztów publicz-
nych podlegających subwencjonowaniu.

W piśmie skierowanym przez Komisję do strony skarżącej w
kwietniu 2006 r. proponowano korekty w związku z nieprawid-
łowościami wykrytymi we wcześniejszym audycie. W opinii do
tego dokumentu znajdowały się dwie propozycje korekty finan-
sowej. Pierwsza z nich dotycząca nieprawidłowości stwierdzonej
w spornej decyzji, wynika z różnicy kryterium stosowanego
przy katalogowaniu niektórych zamówień. Propozycja korekty
finansowej z tego powodu wyniosła 59 652,48 euro.

Wejście w życie z końcem 2007 r. nowych „Wytycznych w
sprawie ustalenia korekt finansowych stosowanych do wydatków
finansowanych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu spójności
w przypadku naruszenia zasad dotyczących zamówień publicz-
nych” oznacza zaostrzenie wcześniej nałożonych korekt finanso-
wych, ponieważ zawarte w nich kryteria oznaczają poważniejsze
korekty, niż korekty wynikające z zastosowania dotychczas
obowiązujących wytycznych.

Na poparcie swych żądań skarżąca zarzuca, po pierwsze
zgodnie z postanowieniami art. 241 traktatu WE, niezgodność
z prawem ww. wytycznych z 2007 r., na tej podstawie, iż są
one sprzeczne z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1164/94 z dnia 16 maja 1994 ustanawiającego Fundusz
Spójności oraz z art. 17 rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94, w
zakresie, w jakim, po pierwsze, w sposób regularny unikają
dokładnych korekt finansowych, to znaczy takich, które
stanowią wydatek rzeczywiście pokryty z Funduszu w sposób
nieprawidłowy, oraz po drugie, ponieważ przy regulowaniu
wysokości korekty biorą pod uwagę, jako kwotę stanowiącą
podstawę obliczeń korekty, budżet wynikający z licytacji zamó-
wienia, nie zaś udokumentowany wydatek, a jego braku, cenę
zamówienia.

Wytyczne z 2007 r. naruszają również:

— ogólna zasadę przejrzystości ustanowioną w art. 255 trak-
tatu WE oraz rozporządzeniu 1049/2001 w sprawie
publicznego dostępu do dokumentów instytucji, ze względu
na wąski zakres publikacji, jakiej podlegają z uwagi na ich
formę i ograniczony dostęp;

— ogólna zasadę pewności co do prawa, z uwagi na swój
retroaktywny charakter, ponieważ maja zastosowanie do
projektów przyjętych od 2000 r.,

— obowiązek uzasadniania.

W odniesieniu do decyzji z dnia 25 czerwca 2008 r. skarżąca
twierdzi, że nie dość iż opiera się ona na przepisie sprzecznym
z prawem, to ponadto narusza ona art. 7 ust. 1 ww. rozporzą-
dzenia nr 1164, oraz art. 17 ww. rozporządzenia nr 1386/2002,
w zakresie, w jakim przyjmuje ona jako podstawę obliczenia
korekty budżet wynikający licytacji zamówienia, a nie udoku-
mentowany wydatek, a w jego braku, samo zmówienie.

Skarga wniesiona w dniu 3 września 2008 r. — Hiszpania
przeciwko Komisji

(Sprawa T-360/08)

(2008/C 272/90)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: Rodríguez
Cárcamo)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

Królestwo Hiszpanii wnosi do Sądu Pierwszej Instancji o:

— stwierdzenie niemożności stosowania Wytycznych w
sprawie ustalenia korekt finansowych stosowanych do
wydatków finansowanych z Funduszy Strukturalnych i
Funduszu spójności w przypadku naruszenia zasad dotyczą-
cych zamówień publicznych, wersji ostatecznej z dnia
29 listopada 2007 r. COCOF 07/0037/03-ES;

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Wspólnot Europej-
skich z dnia 25 czerwca 2008 r. C(2008) 3247 zmniejsza-
jącej pomoc z Funduszu Spójności dla grupy projektów nr
2001.ES.16.C.P.E.036 (melioracja sieci hydrograficznej na
północy — Galicja — 2001) oraz

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.
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