
Skarga wniesiona w dniu 14 kwietnia 2015 r. – CSTP Azienda della Mobilità/Komisja

(Sprawa T-186/15)

(2015/C 190/32)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: CSTP Azienda della Mobilità SpA (Salerno, Włochy) (przedstawiciele: G. Capo i L. Visone, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji UE z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie pomocy państwa Sa.35842 (2014/ 
C) (ex 2012/NN), notyfikowanej skarżącej w dniu 19 lutego 2015 r., która to decyzja została wykonana przez Włochy;

— stwierdzenie zgodnie z art. 263 TFUE i 264 TFUE, że decyzja Komisji Europejskiej z dnia 19 stycznia 2015 r. 
w postępowaniu dotyczącym pomocy państwa Sa.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) (na kwotę 4 951 838,00 EUR) jest 
w pełni nieważna i bezskuteczna, jako że stwierdzono w niej, iż kwoty uznane jako rekompensata z tytułu zobowiązań 
z zakresu usług publicznych w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 1191/69 – wypłata rekompensaty na podstawie 
art. 11 z racji obowiązku taryfowego w sektorze lokalnego transportu publicznego – należy postrzegać jako 
niezgłoszony środek, który stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 § 1 traktatu i który jest niezgodny 
z rynkiem wewnętrznym;

— stwierdzenie zgodnie z art. 263 TFUE i 264 TFUE, że decyzja Komisji Europejskiej z dnia 19 stycznia 2015 r. 
w postępowaniu dotyczącym pomocy państwa Sa.35842 (2014/C) (ex 2012/NN) (na kwotę 4 951 838,00 EUR) jest 
w pełni nieważna w części, w której instytucja ta zarządziła, iż państwo włoskie jest zobowiązane podjąć środki 
operacyjne w celu odzyskania pomocy państwa;

— obciążenie Komisji kosztami poniesionymi przez CSTP.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty odpowiadają tym podniesionym w sprawie T-185/15 Buonotourist/Komisja. 

Skarga wniesiona w dniu 17 kwietnia 2015 r. – Compagnia Trasporti Pubblici i in./Komisja

(Sprawa T-187/15)

(2015/C 190/33)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Compagnia Trasporti Pubblici SpA (Arzano, Włochy); Atap – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici 
delle Province di Biella e Vercelli SpA (Biella, Włochy); Actv SpA (Weneca, Włochy); Ferrovie Appulo Lucane Srl (Bari, 
Włochy); Asstra Associazione Trasporti (Rzym; Włochy); i Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) 
(Rzym) (przedstawiciel: M. Malena, avvocato)

Strona pozwana: Komisja Europejska
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