
Skarga wniesiona w dniu 2 lutego 2011 r. — Królestwo 
Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej 

(Sprawa T-76/11) 

(2011/C 89/52) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: N. Díaz 
Abad, pełnomocnik) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 1004/2010, w sprawie wprowadzenia odliczeń od 
niektórych kwot połowowych na rok 2010 z powodu prze 
łowienia w poprzednim roku (Dz.U. L 291, s. 31), i 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi cztery zarzuty: 

1) Pierwszy zarzut oparty na błędnej podstawie prawnej, 
ponieważ podstawą prawną zaskarżonego aktu jest 
art. 105 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ( 1 ), 
które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2010 r., podczas 
gdy naruszenia, do których zastosowano sporne sankcje 
popełnione zostały w 2009 r. 

2) Drugi zarzut oparty na naruszeniu zasad zgodności 
z prawem i pewności prawa, ponieważ zastosowano 
regulacje karną, która nie obowiązywała w chwili 
popełnienia naruszeń. 

3) Trzeci zarzut oparty na naruszeniu zasady nieretroaktyw
ności mniej korzystnych przepisów karnych, ponieważ 
zastosowano mniej korzystne kary do naruszeń 
popełnionych w 2009 r. 

4) Czwarty zarzut oparty na niemożności pozostawienia w 
ręku Komisji określenia prawa właściwego na podstawie 
chwili wybranej przez nią dla wszczęcia badania danego 
zachowania. 

( 1 ) Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające 
wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporzą
dzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, 
(WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) 
nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) 
nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchyla
jące rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz 
(WE) nr 1966/2006 (Dz.U 343, s. 1). 

Postanowienie Sądu z dnia 21 stycznia 2011 r. — 
Sumitomo Chemical Agro Europe przeciwko Komisji 

(Sprawa T-416/06) ( 1 ) 

(2011/C 89/53) 

Język postępowania: angielski 

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy. 

( 1 ) Dz.U. C 42 z 24.2.2007.
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