
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di 
Benevento (Włochy) w dniu 14 stycznia 2011 r. — 
Volturno Trasporti Sas di Santoro Nino & c. przeciwko 
Camera di Commercio di Benevento, Equitalia Polis SpA 

(Sprawa C-21/11) 

(2011/C 95/09) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Commissione Tributaria Provinciale di Benevento 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Volturno Trasporti Sas di Santoro Nino & c. 
Strona pozwana: Camera di Commercio di Benevento, Equitalia 
Polis SpA 

Pytanie prejudycjalne 

Czy włoska opłata za wpis do rejestru izby handlowej, w szcze
gólności art. 18 ust. 3 ustawy nr 580 z dnia 29 grudnia 1993 r. 
wprowadzającej reformę izb handlu, przemysłu, rzemiosła i 
rolnictwa, ujednoliconej i zmienionej, jest zgodna z dyrektywą 
Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. ( 1 ), a w szczegól
ności z art. 10 lit. c) i art. 12 lit. e)? 

( 1 ) Dz.U. L 249, s. 25. 

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w 
dniu 12 listopada 2010 r. w sprawie T-113/08 Hiszpania 
przeciwko Komisji Europejskiej, wniesione w dniu 17 

stycznia 2011 r. przez Królestwo Hiszpanii 

(Sprawa C-24/11 P) 

(2011/C 95/10) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: 
M. Muñoz Pérez, pełnomocnik) 
Druga strona postępowania: Komisja Europejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uwzględnienie odwołania i uchylenie wyroku Sądu z 
dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie T–113/08 Królestwo 
Hiszpanii przeciwko Komisji Europejskiej 

— anulowanie w całości korekt finansowych dotyczących 
pomocy na rzecz produkcji oliwy z oliwek przyznanej w 
decyzji Komisji 2008/68/WE ( 1 ) z dnia 20 grudnia 2007 r.; 
lub tytułem żądania ewentualnego anulowanie korekt finan
sowych w sektorze produkcji oliwy z oliwek dotyczących 
wydatków, na które zostały wypłacone zaliczki przed dniem 
24 listopada 2002 r.; lub tytułem dalszego żądania ewen
tualnego anulowanie korekt finansowych w sektorze 
produkcji oliwy z oliwek dotyczących wydatków, na które 
zostały wypłacone zaliczki przed dniem 15 lipca 2000 r. 

Zarzuty i główne argumenty 

1) Wewnętrzna sprzeczność w rozumowaniu Sądu i naruszenie 
art. 8 rozporządzenia nr 1663/95 ( 2 ) ze względu na wyra 
żenie zgody, aby Komisja oparła swą korektę finansową na 
nieprawidłowościach, które nie zostały wskazane w piśmie 
AGR 16844 informującym o wynikach dochodzenia 
HO/2002/91/ES. 

2) Naruszenie art. 36 i 53 statutu Trybunału z uwagi 
na niewystarczające uzasadnienie wyroku ze względu na 
to, że nie wskazano w nim ani w konsekwencji nie 
orzeczono w przedmiocie zasadniczego zarzutu podniesio
nego przez Królestwo Hiszpanii w protokole z rozprawy 
dotyczącego określenia dies ad quem terminu dwudziestu 
czterech miesięcy przewidzianego w art. 5 ust. 2 lit. c) 
rozporządzenia nr 729/70 ( 3 ) i w art. 7 rozporządzenia 
nr 1258/1999 ( 4 ). 

3) Naruszenie terminu dwudziestu czterech miesięcy ustano
wionego w art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 729/70 i 
w art. 7 rozporządzenia nr 1258/1999: 

— W pierwszej kolejności ze względu na obliczenie tego 
terminu od daty pisma AGR 16844, podczas gdy nie 
wskazano w nim wszystkich powodów, na których 
oparto dokonanie korekty finansowej. 

— W drugiej kolejności ze względu na oparcie się na 
wyroku Trybunału ( 5 ), który nie ma zastosowania w 
takim sektorze jak sektor produkcji oliwy z oliwek w 
celu uznania, że datą decydującą o obliczeniu wspom
nianego terminu dwudziestu czterech miesięcy jest dzień 
wypłaty salda a nie dzień wypłaty zaliczki. 

( 1 ) Decyzja Komisji 2008/68/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. wyłącza
jąca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione 
przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), (Dz.U. L 18, s. 12). 

( 2 ) Rozporządzenie Komisji z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiające szcze
gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w 
odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji 
EFOGR (Dz.U. L 158, s. 6). 

( 3 ) Rozporządzenie Rady z dnia 21 kwietnia 1970 r. w sprawie finan
sowania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 94, s. 13). 

( 4 ) Rozporządzenie Rady z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finanso
wania wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 160, s. 103). 

( 5 ) Z dnia19 czerwca 2003 r. w sprawie C–329/00 Hiszpania prze
ciwko Komisji, Rec. s. I-6103.

PL C 95/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.3.2011


