
— naruszeniu zasad związanych z przypisaniem odpowiedzial-
ności za naruszenia art. 81 WE w ramach grup przedsię-
biorstw, ponieważ i) Komisja błędnie stwierdziła
w zaskarżonej decyzji, że nie ma ona obowiązku wskazać
dowodów na poparcie domniemania; ii) zaskarżona decyzja
narusza zasadę niezależności prawnej i ekonomicznej każdej
spółki zależnej, na której bazują krajowe prawa spółek;

— oczywistym błędzie w zakresie oceny, jako że i) fakt wska-
zania z nazwiska członków rady nadzorczej TOTAL
FRANCE przez TOTAL SA nie wzmacnia domniemania
decydującego wpływu; ii) zbiór poszlak przedstawiony przez
TOTAL SA pozwalał w niezaprzeczalny sposób na obalenie
domniemania decydującego wpływu;

— naruszeniu zasad odpowiedzialności za własne czyny, indy-
widualizacji kar oraz legalności, jako że Komisja przyjęła, iż
TOTAL SA i TOTAL FRANCE stanowiły jeden podmiot
gospodarczy;

— naruszeniu zasad pewności prawa i dobrej administracji
w związku z tym, że i) fakt przypisania spółce TOTAL SA
odpowiedzialności za naruszenie, którego jakoby dopuściła
się jej spółka zależna TOTAL FRANCE, opiera się na nowym
kryterium; ii) Komisja nie dokonała oceny sytuacji indywi-
dualnie w zależności od przypadku, tak jak wskazała, że to
uczyni;

— nadużyciu władzy, ponieważ celem rozporządzenia
nr 1/2003 jest ukaranie przedsiębiorstwa za naruszenie
reguł konkurencji, a nie nałożenie na to przedsiębiorstwo
kary w maksymalnym wymiarze, wikłając w to spółkę domi-
nującą;

— naruszeniu zasady proporcjonalności, jako że ostateczna
kwota grzywny nałożonej na skarżącą i na jej spółkę zależną
jest całkowicie oderwana od wartości sprzedaży produktów
objętych zarzucanym naruszeniem będącym przedmiotem
decyzji;

— obniżenia grzywny, ponieważ ani waga, ani czas trwania
zarzucanych praktyk nie były takie, jakie Komisja zamierza
im przypisać, a prawo skarżącej do obrony zostało w istotny
sposób naruszone.
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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W niniejszej skardze skarżący wnosi o stwierdzenie nieważności
decyzji Komisji C(2008) 5383 z dnia 24 września 2008 r. w
sprawie zawieszenia płatności pośrednich z Europejskiego
Funduszu Socjalnego (EFS) na rzecz jednolitego dokumentu
planowania programów dotyczących wspólnotowych interwencji
strukturalnych, wchodzącego w zakres Celu nr 3 w Wielkim
Księstwie Luksemburga oraz decyzji Komisji C(2008) 5730 z
dnia 6 października 2008 r. w sprawie zawieszenia płatności
pośrednich z programu inicjatywy wspólnotowej dotyczącej
zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierówności w
związku z rynkiem pracy (EQUAL) w Wielkim Księstwie
Luksemburga.

Na poparcie skargi skarżący podnosi trzy zarzuty dotyczące:

— naruszenia zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, w
zakresie w jakim Komisja stwierdziła — podczas dwóch
kontroli luksemburskiego systemu zarządzania i kontroli,
przeprowadzonych przed okresem planowania programów
— że ów system w dostatecznym stopniu gwarantuje prze-
strzeganie istniejących uregulowań i ogólnie przyjętych
kryteriów dobrego zarządzania; tak więc dopiero podczas
kontroli przeprowadzonej po zakończeniu rozpatrywanego
okresu planowania programów Komisja doszła do nieko-
rzystnych wniosków w odniesieniu do systemu zarządzania i
kontroli;

— błędnej interpretacji przepisów wykonawczych stanowiących
podstawę zaskarżonych decyzji (1), które to przepisy —

wbrew twierdzeniom Komisji — nie wykluczają tego by
i) organ zarządzający i organ właściwy w sprawach płatności
były częścią jednej struktury, a ii) krajowy organ zarządza-
jący zgłaszał Komisji wydatki, które mogą wprawdzie budzić
wątpliwości, jednakże nie zostają zakwalifikowane jako
prawnie niedopuszczalne w chwili ich zgłoszenia;

— nieścisłości materialnej niektórych okoliczności faktycznych,
na których oparto zaskarżone decyzje, dotyczących przecho-
wywania akt przez organ zarządzający.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.
ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych
(Dz.U. L 161, s. 1) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z
dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i
systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy struktural-
nych (Dz.U. L 63, s. 21).
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