
V 

(Ogłoszenia) 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE 

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Commissione Tributaria Provinciale di 
Palermo (Włochy) w dniu 28 lutego 2011 r. — Amia 
Spa, in liquidazione przeciwko Provincia Regionale di 

Palermo 

(Sprawa C-97/11) 

(2011/C 238/02) 

Język postępowania: włoski 

Sąd krajowy 

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Amia Spa, in liquidazione 

Strona pozwana: Provincia Regionale di Palermo 

Pytanie prejudycjalne 

Czy w świetle wyroku w sprawie C-172/08 ( 1 ) należy odstąpić 
od stosowania art. 3 ust. 26 i 31 ustawy nr 549 z dnia 28 
grudnia 1995 r. ze względu na jego sprzeczność z art. 10 
dyrektywy nr 1999/31/WE ( 2 ) oraz od stosowania tego samego 
przepisu ze względu na jego sprzeczność z art. 1, 2 i 3 dyrek
tywy nr 2000/35/WE ( 3 )? 

( 1 ) Wyrok Trybunału z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie Pontina 
Ambiente Srl, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze. 

( 2 ) Dz.U. L 348, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. 200, s. 35. 

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba w składzie 
powiększonym) wydanego w dniu 16 grudnia 2010 r. w 
sprawach połączonych T-231/06 i T-237/06 Królestwo 
Niderlandów (T-231/06) i Nederlandse Omroep Stichting 
(NOS) (T-237/06) przeciwko Komisji Europejskiej, 
wniesione w dniu 1 marca 2011 r. przez Stichting 
Nederlandse Publieke Omroep, dawniej Nederlandse 

Omroep Stichting (NOS) 

(Sprawa C-104/11 P) 

(2011/C 238/03) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Stichting Nederlandse Publieke Omroep, 
dawniej Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (przedstawiciel: 
adwokat J.J. Feenstra) 

Inne strony postępowania: Królestwo Niderlandów, Komisja Euro
pejska 

Żądania wnoszącego odwołanie 

— uchylenie wyroku Sądu z dnia 16 grudnia 2010 r. w spra
wach połączonych T-231/06 i T-237/06; 

— jako że sprawa może zostać rozpoznana — stwierdzenie 
nieważności decyzji Komisji 2008/136/WE ( 1 ) z dnia 22 
czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holender
skich nadawców wypełniających misję służby publicznej; 

— obciążenie Komisji kosztami zarówno pierwszej instancji, 
jak i przed Trybunałem. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzut pierwszy: Naruszenie art. 107, 108 i 296 TFUE przez 
to, że Sąd uznał płatności Fonds-Omroepreserve (FOR) (fundusz 
rezerwowy radiofonii) i transfer określonych utworzonych 
rezerw przez różnych niderlandzkich nadawców radiowych na 
rzecz Nederlandse Publieke Omroep (NPO) (niderlandzka radio
fonia publiczna) niesłusznie i na podstawie niewystarczającego 
uzasadnienia jako formę przyznania nowej pomocy.
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