
4) Zarzut czwarty opiera się na naruszeniu zasady proporcjo
nalności, zasady, że kara musi odpowiadać naruszeniu, oraz 
zasady równego traktowania, ponieważ grzywna nałożona 
na skarżącą jest nieproporcjonalna do wagi naruszenia. 
Skarżąca podnosi w tym względzie, że: 

— w przypadku naruszenia ze względu na cel Komisja 
winna rozważyć „charakter” i „zdolność” na omawianym 
rynku oraz kontekst gospodarczy przy ocenie i spraw
dzeniu jego wagi; 

— z odpowiedniej analizy wynika, że w niniejszej sprawie 
istniały zasadnicze względy pozwalające uznać, że naru
szenie skarżącej było mniej poważne niż Komisja przy
jęła, stosując mnożnik oparty na wadze naruszenia. 

5) Zarzut piąty opiera się na naruszeniu obowiązku uzasad
nienia i zasady proporcjonalności z uwagi na zwiększenie 
kwoty podstawowej grzywny poprzez dodatkowe podwyż
szenie o 16 % celem zapewnienia skutku odstraszającego. 

6) Zarzut szósty opiera się na naruszeniu prawa, błędzie w 
zakresie ustaleń faktycznych oraz oczywistych błędach w 
ocenie, a także naruszeniu zasad uzasadnionych oczekiwań 
lub równego traktowania oraz komunikatu w sprawie 
współpracy, jako że Komisja przyznała skarżącej najniższą 
obniżkę grzywny z tytułu współpracy, mimo że skarżąca 
była pierwszym przedsiębiorstwem, które wystąpiło o obni 
żenie grzywny na podstawie komunikatu w sprawie współ
pracy. 

7) Zarzut siódmy opiera się na oczywistym błędzie w ocenie i 
naruszeniu zasady równego traktowania oraz zasady 
proporcjonalności poprzez nieprzyznanie skarżącej obniżki 
grzywny, jako że Komisja nie uwzględniła dostatecznie 
okoliczności, że udział skarżącej w naruszeniu był ograni
czony i że skarżąca nie uczestniczyła we wszystkich elemen
tach naruszenia. 

Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2011 r. — Hiszpania 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-54/11) 

(2011/C 80/58) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: M. Muñoz 
Pérez) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

Skarżąca wnosi do Sądu o: 

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2010) 7700 z dnia 
16 listopada 2010 r. zmniejszającej pomoc z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla zintegrowanego 
programu operacyjnego w ramach celu 1 dla Andaluzji 
(2000–2006) nr CCI 2000.ES.16.1.PO.003 w zakresie, w 
jakim nakłada 100 % korektę finansową wydatków finansowa
nych przez EFRR w odniesieniu do zamówień nr 2075/2003 i 
nr 2120/2005. 

obciążenie pozwanej instytucji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

W uzasadnieniu skarżąca podnosi następujące zarzuty. 

1) Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 39 ust. 3 rozpo
rządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 
1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie 
funduszy strukturalnych (Dz.U. L 161, s. 1) ze względu 
na to, że Komisja wydała zaskarżoną decyzję nie dotrzy
mując terminu trzech miesięcy od zorganizowanego przez 
nią przesłuchania lub ewentualnie od przekazania dodatko
wych informacji przez władze hiszpańskie. 

2) Zarzut drugi dotyczy naruszenia polegającego na niewła 
ściwym zastosowaniu art. 39 ust. 3 lit. b) ww. rozporzą
dzenia nr 1260/1999 ze względu na to, że Komisja stosuje 
korektę finansową do zamówień nr 2075/2003 i nr 
2120/2005 z uwagi na istnienie domniemanych nieprawid 
łowości w procedurze zastosowanej przy ich udzielaniu, 
podczas gdy stosowanie procedury negocjacyjnej z pominię
ciem ogłoszeń było w pełni uzasadnione przepisami art. 6 
ust. 3 lit. b) i c) Dyrektywy Rady 93/36/EWG z dnia 14 
czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamó
wień publicznych na dostawy (Dz.U. L 199, s. 1). 

Skarga wniesiona w dniu 27 stycznia 2011 r. — Castelnou 
Energía przeciwko Komisji 

(Sprawa T-57/11) 

(2011/C 80/59) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Castelnou Energía, SL (Madryt, Hiszpania) 
(przedstawiciel: E. Garayar, adwokat) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— uznanie skargi o stwierdzenie nieważności za dopuszczalną; 

— stwierdzenie — na podstawie art. 263 Traktatu o funkcjo
nowaniu Unii Europejskiej — nieważności decyzji, oraz
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