
— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty skargi są identyczne z podniesio
nymi przez skarżącą w sprawie T-700/13 Bankia przeciwko 
Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2014 r. — Anudal 
Industrial przeciwko Komisji 

(Sprawa T-3/14) 

(2014/C 52/96) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Anudal Industrial, SL (Badalona, Hiszpania) 
(przedstawiciele: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco i J. Corral 
García, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności art. 1–6 zaskarżonego aktu; 

— tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności 
jego art. 4 w zakresie, a jakim zawiera on nakaz odzyskania 
pomocy oraz 

— obciążenie Komisji wszystkimi kosztami związanymi z 
postępowaniem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsza sprawa dotyczy tej samej decyzji, w przedmiocie 
której została wniesiona skarga w sprawie T-515/13 Hiszpania 
przeciwko Komisji. 

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi pięć zarzutów. 

1) Naruszenie istotnych wymogów formalnych oraz art. 20, 21 
i 41 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej ze 
względu na to, że zaskarżona decyzja została wydana po 
przeprowadzeniu dochodzenia, w ramach którego dopusz
czono się istotnych nieprawidłowości. 

2) Naruszenie prawa, a konkretnie art. 107 i 108 TFUE, ze 
względu na stwierdzenie w zaskarżonej decyzji, iż będące 
przedmiotem postępowania środki stanowią pomoc państwa 
pomimo tego, że nie wykazano ich selektywnego charak
teru. 

3) Naruszenie prawa, a konkretnie art. 107 i 108 TFUE, ze 
względu na stwierdzenie w zaskarżonej decyzji, iż będące 
przedmiotem postępowania środki stanowią pomoc państwa 
pomimo tego, że nie wykazano wpływu wywieranego przez 
nie na wewnątrzwspólnotową wymianę handlową. 

4) Naruszenie prawa, a konkretnie art. 107 TFUE, a także brak 
uzasadnienia ze względu na stwierdzenie w zaskarżonej 
decyzji, iż udzielona została pomoc państwa, której benefi

cjentami są grupy, które łączy interes gospodarczy, oraz 
inwestorzy, pomimo tego, że rozpatrywany środek nie przy
sparza im jakiejkolwiek przewagi konkurencyjnej i nie 
wywiera wpływu na wewnątrzwspólnotową wymianę hand
lową w sektorach, w których podmioty te prowadzą dzia 
łalność. 

5) Naruszenie prawa w zakresie, w jakim zawarty w zaska
rżonej decyzji nakaz odzyskania ewentualnej pomocy 
narusza zasady pewności prawa, ochrony uzasadnionych 
oczekiwań i równości traktowania, a także art. 14 rozporzą
dzenia (EWG) nr 659/1999. 

Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2014 r. — Industrias 
Ponsa przeciwko Komisji 

(Sprawa T-4/14) 

(2014/C 52/97) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Industrias Ponsa, SA (Manresa-Barcelona, Hisz
pania) (przedstawiciele: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco i J. 
Corral García, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności art. 1–6 zaskarżonego aktu; 

— tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności 
jego art. 4 w zakresie, a jakim zawiera on nakaz odzyskania 
pomocy oraz 

— obciążenie Komisji wszystkimi kosztami związanymi z 
postępowaniem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty skargi są identyczne z podniesio
nymi przez skarżącą w sprawie T-3/14 Anudal Industrial prze
ciwko Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2014 r. — Anudal 
przeciwko Komisji 

(Sprawa T-5/14) 

(2014/C 52/98) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Anudal, SL (Badalona, Hiszpania) (przedstawi
ciele: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco i J. Corral García, 
adwokaci)
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