
usługi są automatycznie podobne mimo niskiego poziomu 
przedmiotowego podobieństwa, nie weryfikując przy tym 
tego czy wynikające z innych czynników różnice były w 
stanie zneutralizować tą komplementarność. 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (wersja ujednolicona) 
(Dz.U. L 78, s. 1). 
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Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: A. 
Rubio González, pełnomocnik) 

Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uwzględnienie odwołania, w każdym razie, oraz częściowe 
uchylenie wyroku Sądu z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie 
T-384/10 Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji Europej
skiej; 

— częściowe stwierdzenie nieważności, we wskazanym 
zakresie, decyzji Komisji C(2010) 4147 z dnia 30 czerwca 
2010 r. obniżającej pomoc finansową przyznaną w ramach 
Funduszu Spójności na następujące projekty (grupy projek
tów): „Abastecimiento de agua a poblaciones ubicadas en la 
Cuenca Hidrográfica del Río Guadiana: Comarca de Andé
valo” (Zaopatrzenie w wodę miejscowości położonych w 
zlewni Gwadiany: okręg Andévalo) (2000.ES.16.C.PE.133), 
„Saneamiento y depuración en la Cuenca del Guadalquivir: 
Guadaira, Aljarafe y EE NN PP del Guadalquivir” (Asenizacja 
i oczyszczanie ścieków w zlewni Gwadalkiwiru: Guadaira, 
Aljarafe i EE NN PP Gwadalkiwiru) (2000.16.C.PE.066) 
oraz „Abastecimiento de agua a sistemas supramunicipales 
de las provincias de Grenada y Málaga” (Zaopatrzenie w 
wodę systemów ponadgminnych w prowincjach Granada i 
Malaga) (2002.ES.16.C.PE.061); 

— w każdym razie, obciążenie drugiej strony postępowania 
kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Naruszenie prawa dotyczące pojęcia obiekt budowlany, polega
jące na tym, że Sąd uznał, iż cała sieć stanowi obiekt budow
lany w rozumieniu art. 1 lit. c) dyrektywy Rady 93/37/EWG z 
dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur 
udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane ( 1 ). 

W zaskarżonym wyroku odstąpiono od doktryny wypracowanej 
w wyroku z dnia 5 października 2000 r. w sprawie C-16/98 
Komisja przeciwko Francji (Rec. s. I-8315) w tym sensie, że nie 
uwzględniono w nim konieczności istnienia ciągłości geogra
ficznej wszystkich obiektów budowlanych i ich współzależności, 
czyli ich wzajemnego powiązania w celu świadczenia usług. 

( 1 ) Dz.U. L 199, s. 54.
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