
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale di Roma (Włochy) w dniu 11 
lutego 2013 r. — Mediaset SpA przeciwko Ministero 

dello Sviluppo Economico 

(Sprawa C-69/13) 

(2013/C 147/11) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Tribunale di Roma 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: Mediaset SpA 

Strona pozwana: Ministero dello Sviluppo Economico 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy sąd krajowy orzekający w sprawie kwoty pomocy 
państwa, której odzyskanie zostało nakazane przez Komisję 
Europejską, jest związany decyzją Komisji Europejskiej z 
dnia 24 stycznia 2007 r. zarówno pod względem ustalenia, 
czy pomoc podlega zwrotowi, jak i pod względem wyso
kości zwrotu pomocy, wydaną w wyniku postępowania w 
sprawie pomocy państwa C-52/2005, uzupełnioną ustale
niami przyjętymi przez Komisję Europejską w pismach z 
dnia 11 czerwca 200 r. COMP/H4/EK/cd D(2008) 127 i z 
dnia 23 października 2009 r. COMP/H4/CN/si D(2009)230 
oraz potwierdzoną przez Trybunał Sprawiedliwości w 
wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie T-177/07? 

2) Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest przecząca, to czy 
Trybunał Sprawiedliwości, stwierdzając w wyroku z dnia 
15 czerwca 2010 r. w sprawie T-177/07 właściwość sądu 
krajowego do orzekania w przedmiocie kwoty pomocy 
państwa, zamierzał ograniczyć to uprawnienie do ustalenia 
wysokości kwoty, która dotyczy pomocy państwa rzeczywi 
ście wykonanej lub uzyskanej, a zatem koniecznie musi 
przyjąć wartość dodatnią, a zatem nie może być równa 
zeru; 

3) czy też jednak Trybunał Sprawiedliwości, stwierdzając w 
wyroku z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie T-177/07 
właściwość sądu krajowego do orzekania w przedmiocie 
kwoty pomocy państwa, zamierzał przyznać sądowi krajo
wemu uprawnienie do dokonania oceny żądanego odzys
kania pomocy, obejmującego zarówno ustalenie, czy 
pomoc podlega odzyskaniu, jak i ustalenie wysokości kwoty, 
a zatem także uprawnienie do odmowy uznania jakiegokol
wiek obowiązku zwrotu? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale di Tivoli (Włochy) w dniu 11 

lutego 2013 r. — T 

(Sprawa C-73/13) 

(2013/C 147/12) 

Język postępowania: włoski 

Sąd odsyłający 

Tribunale di Tivoli. 

Strony w postępowaniu głównym 

Strona skarżąca: T. 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 82 dekretu Prezydenta Republiki nr 115 z dnia 30 
maja 2002 r. w sprawie opłacania pomocy prawnej na 
koszt skarbu państwa we włoskim porządku prawnym — 
w zakresie, w jakim stanowi, że koszty udziału obrońcy są 
opłacane przez sąd na podstawie postanowienia o zapłacie, 
zgodnie z obowiązującymi stawkami, w taki sposób, iż nie 
przekraczają one średnich wartości obowiązujących stawek 
z tytułu wynagrodzenia, opłat i innych świadczeń, z 
uwzględnieniem charakteru czynności zawodowych, w 
związku z wpływem podejmowanych działań na sytuację 
procesową oskarżonego — jest zgodny z art. 47 akapit 
trzeci [Karty praw podstawowych] Unii Europejskiej, wyma
gającym, aby osobom, które nie posiadają wystarczających 
środków, była udzielana pomoc prawna, w zakresie, w 
jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości? 

2) Czy art. 82 dekretu Prezydenta Republiki nr 115 z dnia 30 
maja 2002 r. w sprawie opłacania pomocy prawnej na 
koszt skarbu państwa we włoskim porządku prawnym — 
w zakresie, w jakim stanowi, że koszty udziału obrońcy są 
opłacane przez sąd na podstawie postanowienia o zapłacie, 
zgodnie z obowiązującymi stawkami, w taki sposób, iż nie 
przekraczają one średnich wartości obowiązujących stawek 
z tytułu wynagrodzenia, opłat i innych świadczeń, z 
uwzględnieniem charakteru czynności zawodowych, w 
związku z wpływem podejmowanych działań na sytuację 
procesową osoby bronionej — jest zgodny z art. 6 europej
skiej konwencji o ochronie praw człowieka, włączonym do 
wspólnotowego porządku prawnego zgodnie z art. 52 ust. 3 
[Karty praw podstawowych] Unii Europejskiej i art. 6 [TUE]?
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