
2) Zarzut drugi oparty na naruszeniu prawa przy ocenie zgod
ności pomocy. 

— Pomocniczo, i na wypadek, gdyby stwierdzono istnienie 
pomocy państwa, strony skarżące uważają, że rzeczona 
pomoc powinna zostać uznana za zgodną z rynkiem 
wewnętrznym na podstawie art. 106 ust. 2 i 107 ust. 
3 lit. c) TFUE. 

3) Zarzut trzeci oparty na naruszeniu prawa przy ocenie istnie
jącej pomocy 

— W tym zakresie twierdzi się, również pomocniczo, że w 
każdym razie sporna pomoc powinna zostać uznana za 
pomoc istniejącą, Z uwagi na wcześniejsze istnienie 
publicznej sieci telewizyjnej, chodziłoby w rzeczywis
tości o zwykłą modyfikację i aktualizację tej sieci, bez 
zmiany jej przeznaczenia. 
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— pomocniczo, na wypadek nieuwzględnienia wcześniejszego 
wniosku, o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w 
części, poprzez stwierdzenie, że RETEGAL nie jest 
bezpośrednim beneficjentem bezprawnej pomocy państwa; i 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami niniejszego postę
powania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zaskarżoną decyzją w niniejszej sprawie jest ta sama decyzja, co 
w sprawie T-461/13 Hiszpania przeciwko Komisji oraz w 
sprawie T-462/13 Comunidad Autónoma del País Vasco i 
Itelazpi przeciwko Komisji. 

Zarzuty i główne argumenty są podobne do już podniesionych 
w ww. sprawach. 

Podnosi się, w szczególności: 

1) Naruszenie prawa przy stwierdzeniu istnienia pomocy 
państwa na podstawie art. 107 ust. 1 TFUE. 

2) Naruszenie art. 106 ust. 2 TFUE w ten sposób, iż Komisja 
nie stwierdziła, że sporne środki są zgodne z rynkiem 
wewnętrznym. 

3) Naruszenie art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE w zakresie, w jakim 
zaskarżona decyzja przyznając co prawda, że w sektorze 
publicznym istnieją braki strukturalne oraz że kwestiono
wana interwencja publiczną leży w interesie powszechnym, 
kwalifikuje pomoc państwa jako niezgodną z rynkiem 
wewnętrznym z powodu naruszenia kryterium neutralności 
technologicznej. 

4) Popełnienie błędu w ustaleniach co do istnienia po stronie 
RETEGAL, stanowiącego instrumentalny środek Comunidad 
Autónoma de Galicia, przymiotu bezprawnej pomocy 
państwa, w zakresie w jakim środek ten ograniczył się do 
nabycia i instalacji sprzętu finansowanego ze spornych 
funduszy publicznych, w celu późniejszego przekazania 
ich użytkowania na rzecz gmin, aby mogły one świadczyć 
usługę publiczną transmisji telewizyjnych na obszarach wiej
skich i odległych, tak aby w ten sposób pokryć lukę na 
rynku istniejącą na tych obszarach. 
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