
Skarga wniesiona w dniu 8 kwietnia 2016 r. – Włochy/Komisja

(Sprawa T-147/16)

(2016/C 191/55)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Republika Włoska (przedstawiciel: M.S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania strony skarżącej

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie, nieważności decyzji Komisji n. C(2016) 366 final z dnia 28 stycznia 2016 r, notyfikowanej w dniu 
29 stycznia 2016 r. na mocy której, wykonując wyrok z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie Komisja/Włochy, C-496/ 
09, EU:C:2011:740, Komisja nakazała Włochom zapłatę kwoty 5 382 000 EUR i 2 106 000 EUR kar za zwłokę 
w odniesieniu do trzeciego i czwartego semestru po wydaniu wyżej wymienionego wyroku Trybunału;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżąca powołuje jeden zarzut dotyczący naruszenia art. 14 rozporządzenia (WE) nr 659/1999 z dnia 
22 marca 1999 r., błędnego stosowania art. 11 rozporządzenia (WE) z dnia 21 kwietnia 2004 r. nr 794/2004, jak również 
na naruszeniu zasady proporcjonalności.

— Zgodnie z zaskarżoną decyzją do kwot należnych od przedsiębiorstw tytułem odzyskania pomocy państwa stosuje się 
odsetki o złożonej stopie procentowej, na podstawie art. 11 rozporządzenia nr 794/2004. Rząd włoski kwestionuje to 
założenie twierdząc, że nawet w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ten system 
obliczania odsetek nie znajduje zastosowania do decyzji o zwrocie pomocy wydanych przed wejściem w życie 
rozporządzenia nr 794/2004, a tym bardziej do decyzji wydanych przed publikacją decyzji Komisji o stopach 
procentowych znajdujących zastosowanie w przypadku odzyskania pomocy przyznanej niezgodnie z prawem z dnia 
8 maja 2003 r. (Dz.U. 2003 r., C 110, s. 21).

Powołany przez Komisję w zaskarżonej decyzji argument o istnieniu domniemanego porozumienia pomiędzy Republiką 
Włoską a Komisją o stosowaniu złożonej stopy procentowej jest bezpodstawny. 

Odwołanie wniesione w dniu 11 kwietnia 2016 r. przez Adriana Barnetta i Svena-Olego Mogensena 
od wyroku wydanego w dniu 5 lutego 2016 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-56/ 

15 Barnett i Mogensen/Komisja

(Sprawa T-148/16 P)

(2016/C 191/56)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Adrian Barnett (Roskilde, Dania), Sven-Ole Mogensen (Hellerup, Dania) (przedstawiciele: adwokaci 
S. Orlandi i T. Martin)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania

Wnoszący odwołanie wnoszą do Sądu o:

stwierdzenie i orzeczenie, że:

— wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej w sprawie F-56/15 Barnett i Mogensen/Komisja zostaje uchylony;

C 191/42 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.5.2016


