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Wyrok Sądu z dnia 11 września 2014 r. – Komisja przeciwko ID FOS Research

(Sprawa T-170/08) (1)

(Klauzula arbitrażowa — Umowy o dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie technologii przemysłowych 
i materiałowych — Zwrot części wypłaconych kwot — Odsetki za zwłokę)

(2014/C 380/05)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i W. Roels, pełnomocnicy)

Strona pozwana: ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) (Mol, Belgia) (przedstawiciele: początkowo P. Walravens 
i J. De Wachter, następnie P. Walravens i C. Lebon, avocats)

Przedmiot

Skarga na podstawie art. 272 TFUE o zasądzenie zwrotu części kwot wypłaconych przez Komisję, wraz z odsetkami, 
w wykonaniu umowy BRPR-CT95-0099 zawartej w ramach specjalnego programu badań, rozwoju technologicznego 
i prezentacji w dziedzinie technologii przemysłowych i materiałowych (Brite-Euram III).

Sentencja

1) Zasądza się zwrot od ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) na rzecz Komisji Europejskiej kwoty 21 599,26 EUR 
powiększonej o odsetki za zwłokę:

— w wysokości 4,75 % rocznie od dnia 1 lipca 2002 do dnia 31 grudnia 2002 r.;

— w wysokości 6,75 % rocznie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia ogłoszenia niniejszego wyroku;

— w wysokości stawki rocznej stosowanej na podstawie prawa Anglii i Walii, to jest aktualnie sekcji 17 Judgment Courts Act, 
1838, ze zmianami, do wysokości maksymalnej 6,75 % rocznie, od dnia ogłoszenia niniejszego wyroku do całkowitego 
uregulowania długu.

2) ID FOS Research zostaje obciążona kosztami.

(1) Dz.U. C 171 z 5.7.2008.

Wyrok Sądu z dnia 11 września 2014 r. – Grecja przeciwko Komisji

(Sprawa T-425/11) (1)

(Pomoc państwa — Kasyna greckie — Regulacja przewidująca wynoszące 80 % obciążenie pobierane od 
opłat za wejście w różnej wysokości — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — 

Pojęcie pomocy państwa — Korzyść)

(2014/C 380/06)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Republika Grecka (przedstawiciele: P. Mylonopoulos i K. Boskovits, pełnomocnicy)
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