
Wyrok Sądu z dnia 16 lipca 2014 r. – Isotis przeciwko Komisji

(Sprawa T-59/11) (1)

(Klauzula arbitrażowa — Szósty program ramowy w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego 
i demonstracji przyczyniający się do utworzenia europejskiej przestrzeni badań i innowacji (2002 – 
2006) — Umowy Access-eGOV, EU4ALL, eABILITIES, Emerge, Enable, Ask-It — Program eTEN 

dotyczący transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych — Umowy Navigabile i Euridice — Program 
ramowy na rzecz innowacji i konkurencyjności — Umowa T-Seniority — Wypłata salda — Żądanie 

wzajemne — Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki — Odszkodowanie ryczałtowe)

(2014/C 292/33)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis (Ateny, Grecja) (przedstawiciel: adwokat 
V. Christianos)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Condou-Durande i V. Savov, pełnomocnicy, wspierani przez 
adwokata S. Pappasa)

Przedmiot

Wnioski, oparte na art. 272 TFUE, mające na celu, z jednej strony, po pierwsze, uznanie za bezzasadne żądanie Komisji 
mające na celu zwrot subwencji wypłaconych skarżącej na podstawie umów nr 027020 „Access to e-Government Services 
Employing Semantic Technologies”, nr 035242 „A virtual platform to enh3ance and organize the coordination among 
centres for accessibility ressources and suport”, nr 511298 „Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based 
and Integrated Services for Mobility Impaired Users”, nr 034778 „European Unified Approach for Accessible Lifelong 
Learning”, nr 045056 „Emergency Monitoring and Prevention”, nr 045563 „A wearable system supporting services to 
enable elderly people to live well, independently and at ease”, nr 029255 „NavigAbile: e-inclusion for communication 
disabilities”, nr 517506 „European Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators” i nr 224988 „T- 
Seniority: Expanding the benefits of information society to older people through digital TV channels” zawartych między 
Wspólnotą Europejską a skarżącą, a po drugie, nakazanie Komisji wypłaty salda subwencji na podstawie umów nr 511298 
„Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users” 
i nr 034778 „European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning” oraz, z drugiej strony, żądanie wzajemne 
mające na celu zobowiązanie skarżącej do zwrotu subwencji nienależycie wypłaconych w ramach wszystkich powyższych 
umów i do zapłaty odszkodowania ryczałtowego.

Sentencja

1) Skarga wniesiona przez Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis zostaje oddalona.

2) Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis zostaje zobowiązana do zapłaty kwoty 999 213,45 EUR wraz 
z odsetkami od dnia 15 czerwca 2011 r. według stopy Europejskiego Banku Centralnego (EBC) powiększonej o 3,5 punktu, 
odpowiadającej zwrotowi wkładów finansowych, z których skorzystała ona na podstawie umów nr 027020 „Access to e- 
Government Services Employing Semantic Technologies”, nr 035242 „A virtual platform to enhance and organize the coordination 
among centres for accessibility ressources and support”, nr 511298 „Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based 
and Integrated Services for Mobility Impaired Users”, nr 034778 „European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning”, 
nr 045056 „Emergency Monitoring and Prevention”, nr 045563 „A wearable system supporting services to enable elderly people to 
live well, independently and at ease”, nr 029255 „NavigAbile: e-inclusion for communication disabilities”, nr 517506 „European 
Recommanded Materials for Distance Learning Courses for Educators” i nr 224988 „T-Seniority: Expanding the benefits of 
information society to older people through digital TV channels”.

3) Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis zostaje zobowiązana do zapłaty kwoty 70 471,47 EUR wraz 
z odsetkami według stopy EBC powiększonej o 3,5 punktu od dnia 5 sierpnia 2011 r., odpowiadającej odszkodowaniu 
ryczałtowemu należnemu na podstawie umów nr 027020 „Access to e-Government Services Employing Semantic Technologies”, 
nr 035242 „A virtual platform to enhance and organize the coordination among centres for accessibility ressources and support”, 
nr 511298 „Ambient Intelligence System of Agents for Knowledge-based and Integrated Services for Mobility Impaired Users”, 
nr 034778 „European Unified Approach for Accessible Lifelong Learning”, nr 045056 „Emergency Monitoring and Prevention”, 
nr 045563 „A wearable system supporting services to enable elderly people to live well, independently and at ease”.
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4) Koinonia Tis Pliroforias Anoichti Stis Eidikes Anagkes – Isotis pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję 
Europejską.

(1) Dz.U. C 89 z 19.3.2011.

Wyrok Sądu z dnia 11 lipca 2014 r. – Telefónica de España i Telefónica Móviles España przeciwko 
Komisji

(Sprawa T-515/11) (1)

(Pomoc państwa — Publiczna usługa radiofonii i telewizji — Planowana przez Hiszpanię pomoc na rzecz 
RTVE — Zmiana systemu finansowania — Zastąpienie przychodów z reklamy przez nowe podatki od 

operatorów telewizyjnych i telekomunikacyjnych — Decyzja uznająca pomoc za zgodną z rynkiem 
wewnętrznym — Prawa procesowe — Nowa pomoc — Zmiana istniejącego systemu pomocy — Środek 

podatkowy stanowiący sposób finansowania pomocy — Istnienie konicznego związku pomiędzy podatkiem 
i pomocą — Bezpośredni wpływ przychodu z podatku na wysokość pomocy — Proporcjonalność — 

Obowiązek uzasadnienia)

(2014/C 292/34)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Telefónica de España, SA (Madryt, Hiszpania) i Telefónica Móviles España, SA (Madryt) (przedstawiciele: 
adwokaci F. González Díaz i F. Salerno)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Valero Jordana i C. Urraca Caviedes, pełnomocnicy)

Interwenienci popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: początkowo M. Muñoz Pérez, następnie 
S. Centeno Huerta i N. Díaz Abad, następnie N. Díaz Abad i wreszcie M. Sampol Pucurull, abogados del Estado) oraz 
Corporación de Radio y Televisión Española, SA (RTVE) (Madryt) (przedstawiciele: adwokaci A. Martínez Sánchez, 
A. Vázquez-Guillén Fernández de la Riva i J. Rodríguez Ordóñez)

Przedmiot

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2011/1/UE z dnia 20 lipca 2010 r., w sprawie programu pomocy 
państwa C 38/09 (ex NN 58/09), który Hiszpania zamierza wdrożyć na rzecz Corporación de Radio y Televisión Española 
(RTVE) (Dz.U. 2011, L 1, s. 9)

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.
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