
— Zarzut trzeci podniesiony tytułem żądania ewentualnego 
dotyczący naruszenia zakazu niedyskryminacji przy usta
laniu warunków zapłaty grzywny i obowiązku uzasadnienia 
aktów prawnych. 

Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2010 r. — Trefilerías 
Quijano przeciwko Komisji 

(Sprawa T-576/10) 

(2011/C 55/51) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Trefilerías Quijano, SA (Los Corrales de Buelna, 
Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci F. González Díaz i A. 
Tresandi Blanco) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

Skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności zgodnie z art. 263 traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej decyzji Komisji Europej
skiej z dnia 30 września 2010 r. zmieniającej decyzję z dnia 
30 czerwca 2010 r. [C(2010) 4387 wersja ostateczna w 
sprawie COMP/38.344 — Stal sprężająca]; 

— tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności 
zgodnie z art. 263 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej art. 2 decyzji Komisji Europejskiej z dnia 30 września 
2010 r. zmieniającej decyzję z dnia 30 czerwca 2010 r. 
[C(2010) 4387 wersja ostateczna w sprawie COMP/38.344 
— Stal sprężająca] w zakresie, w jakim narusza on zasadę 
niedyskryminacji ze względu na nieprzedłużenie TQ dodat
kowego terminu do zapłaty grzywny i jest dotknięta 
brakiem uzasadnienia oraz 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty są tożsame z zarzutami i głów
nymi argumentami podniesionymi w sprawie T-575/10 
Moreda-Riviere Trefilerías przeciwko Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2010 r. — Trenzas y 
Cables de Acero przeciwko Komisji 

(Sprawa T-577/10) 

(2011/C 55/52) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (Santander, 
Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci F. González Díaz i A. 
Tresandi Blanco) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności zgodnie z art. 263 traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej decyzji Komisji Europej
skiej z dnia 30 września 2010 r. zmieniającej decyzję z dnia 
30 czerwca 2010 r. [C(2010) 4387 wersja ostateczna w 
sprawie COMP/38.344 — Stal sprężająca]; 

— tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności 
zgodnie z art. 263 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej art. 2 decyzji Komisji Europejskiej z dnia 30 września 
2010 r. zmieniającej decyzję z dnia 30 czerwca 2010 r. 
[C(2010) 4387 wersja ostateczna w sprawie COMP/38.344 
— Stal sprężająca] w zakresie, w jakim narusza on zasadę 
niedyskryminacji ze względu na nieprzedłużenie TYCSA PSC 
dodatkowego terminu do zapłaty grzywny i jest dotknięta 
brakiem uzasadnienia oraz 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty są tożsame z zarzutami i głów
nymi argumentami podniesionymi w sprawie T-575/10 
Moreda-Riviere Trefilerías przeciwko Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2010 r. — Global 
Steel Wire przeciwko Komisji 

(Sprawa T-578/10) 

(2011/C 55/53) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Global Steel Wire, SA (Cerdanyola del Vallés, 
Hiszpania) (przedstawiciele: adwokaci F. González Díaz i A. 
Tresandi Blanco)
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