
Zarzuty i główne argumenty 

Termin, w którym Włochy powinny były znieść system pomocy 
i odzyskać pomoc przyznaną niezgodnie z prawem upłynął dwa 
miesiące po doręczeniu decyzji. 

Po upływie kolejnych czterech lat, władze włoski odzyskały 
mniej niż 2 % pomocy. 

Skarga wniesiona w dniu 30 lipca 2009 r. — Komisja 
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej 

(Sprawa C-303/09) 

(2009/C 256/20) 
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Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
L. Flynn i E. Righini, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie przyjmując w wyznaczonych terminach 
wszelkich środków niezbędnych dla zniesienia systemu 
pomocy uznanego za bezprawny i sprzeczny ze wspólnym 
rynkiem decyzją Komisji 2005/315/WE z dnia 20 paździer
nika 2004 r. w sprawie systemu pomocy przyznanych przez 
Włochy na rzecz przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji 
w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi w roku 
2002 [notyfikowana w dniu 22 października 2004 r. jako 
dokument nr C(2004) 3893], (Dz.U. L 100 z 20 kwietnia 
2005 r., s. 46) oraz odzyskania od beneficjentów pomocy 
przyznanej w tym systemie, Republika Włoska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. 2, art. 5 
i art. 6 tej decyzji oraz traktatu WE; 

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin, w którym Włochy powinny były znieść system pomocy 
i odzyskać pomoc przyznaną niezgodnie z prawem upłynął dwa 
miesiące po doręczeniu decyzji. 

Po upływie kolejnych czterech lat, władze włoskie powinny 
odzyskać ponad 25 % przyznanej pomocy, w odniesieniu do 
której został wydany nakaz zapłaty oraz powinny również 
poinformować Komisję o kwocie pomocy wypłaconej benefi
cjentom, którzy nie mieli prawa skorzystania z systemu 
pomocy. 
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Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
L. Flynn i E. Righini, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie przyjmując w wyznaczonych terminach 
wszelkich środków niezbędnych dla zniesienia systemu 
pomocy uznanego za bezprawny i sprzeczny ze wspólnym 
rynkiem decyzją Komisji 2006/261/WE z dnia 16 marca 
2005 r. w sprawie programu pomocy państwa C 8/2004 
(ex NN 164/2003), który Włochy wprowadziły w życie na 
rzecz spółek aktualnie notowanych na giełdzie [notyfiko
wana 17 marca 2005 r. jako dokument nr C(2005) 591], 
(Dz.U. L 94 z dnia 1 kwietnia 2006 r., s. 42). oraz odzys
kania od beneficjentów pomocy przyznanej w tym systemie, 
Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na 
niej na mocy art. 2, art. 3 i art. 4 tej decyzji oraz traktatu 
WE; 

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin, w którym Włochy powinny były znieść system pomocy 
i odzyskać pomoc przyznaną niezgodnie z prawem upłynął dwa 
miesiące po doręczeniu decyzji. 

Po upływie kolejnych czterech lat, władze włoskie odzyskały 
jedynie około 25 % pomocy. 
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Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
L. Flynn i E. Righini, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska
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