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Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага пет основания.
1. Първото основание е твърдението, че като е действала без валидно правно основание, Комисията е нарушила принципа на
предоставената компетентност, уреден в членове 5, параграф 1 и 5, параграф 2 ДФЕС.
2. Второто основание е твърдението, че като не е взела необходимите мерки за съобразяване с решението на Съда от
4 февруари 2016 г., C & J Clark International, C-659/13 и C-34/14, EU:C:2016:74, Комисията е нарушила член 266
ДФЕС.
3. Третото основание е твърдението, че с налагането на антидъмпингово мито на вноса на обувки „извършен през периода на
прилагане на [отменените регламенти]“, Комисията е нарушила членове 1, параграф 1 и 10, параграф 1 oт основния
регламент (1) и принципа на правната сигурност (забраната за прилагане със задна дата);
4. Четвъртото основание е твърдението, че с налагането на антидъмпингово мито без извършване на нова преценка на
интереса на Съюза, Комисията е нарушила член 21 oт основния регламент, при всички случаи, е било явно погрешно да
се заключи, че налагането на антидъмпинговото мито е било в интерес на Съюза;
5. Петото основание е твърдението, че с приемането на акт, който надхвърля необходимото за постигане на обективност,
Комисията е нарушила членове 5, параграф 1 и 5, параграф 4 ДЕС.
(1)

Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on protection against dumped imports
from countries not members of the European Union, OJ L 176, p. 21.

Жалба, подадена на 14 ноември 2016 г. — Real Madrid Club de Fútbol/Комисия
(Дело T-791/16)
(2017/C 014/62)
Език на производството: испански
Страни
Жалбоподател: Real Madrid Club de Fútbol (Мадрид, Испания) (представители: J. Pérez-Bustamante и F. Löwhagen,
abogados)
Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят иска от Общия съд:
— Да обяви настоящата жалба за допустима.
— Да отмени изцяло решението на Комисията от 4 юли 2016 г., постановено по преписка SA.33754 (2013/C) (ex 2013/
NN).
— Да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи
В решението, обжалвано в настоящото производство, Комисията е счела прехвърляне на терени между Real Madrid CF и
Община Мадрид за държавна помощ, доколкото терените, предмет на сделката, са били надценени на стойност 18,4
милиона EUR.
Обжалваното решение се основава на нарушението от страна на Община Мадрид на Конвенцията за изпълнение от 1998 г.,
по силата на която тя се задължила да прехвърли на Real Madrid CF парцел B-32, намиращ се в Las Tablas. Община Мадрид
и Real Madrid CF са уредили това положение със Споразумение за сделка от 2011 г., по силата на което Real Madrid CF
получава обезщетение под формата на прехвърляне на горепосочените терени.
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В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.
1. Първо основание, изведено от нарушението на член 107, параграф 1 ДФЕС.
— В тази връзка жалбоподателят твърди, че Комисията е допуснала явни грешки като е приела, че споразумението от
2011 г. е предоставило икономическо предимство на жалбоподателя и следователно е представлявало държавна
помощ в негова полза. Със споразумението от 2011 г. Община Мадрид се ограничила да признае своята отговорност
за неизпълнението на Конвенцията от 1998 г. Освен това при прилагането на принципа на частен оператор в
условията на пазарна икономика Комисията не взела предвид, че алтернативите на Споразумението от 2011 г., като
например съдебно призоваване, са щели да бъдат много по-скъпи за общината.
2. Второ основание, изведено от нарушението на член 107, параграф 1 ДФЕС, както и на общия принцип на добра
администрация.
— В тази връзка жалбоподателят твърди, че Комисията е допуснала сериозни грешки в преценката като е основала своето
заключение на лишено от доказателствена стойност експертно становище, и е отхвърлила останалите включени в
преписката оценки на парцел B-32, без да поиска мнението на собствения си оценител или на друг експерт с
релевантна квалификация.
3. Трето основание, изведено от нарушението на член 107, параграф 1 и член 296 ДФЕС, както и на принципа на добра
администрация към момента на определянето на стойността на обезщетението, предоставено на Real Madrid FC по силата
на Споразумението от 2011 г.
— В тази връзка жалбоподателят твърди, че Комисията не е оценила стойността на прехвърлените в качеството на
обезщетение недвижими имоти на жалбоподателя по силата на Споразумението от 2011 г., а е приложила без да
посочи мотиви за това и без да оспори подробно развитите от жалбоподателя доводи по този въпрос, стойността,
която Общината им е определила, въпреки че самата Комисия е отхвърлила открито други оценки (като тази на
парцел B-32), направени от Общината въз основа на същата методология.

Жалба, подадена на 15 ноември 2016 г. — Agricola J.M./EUIPO — Torres (CLOS DE LA TORRE)
(Дело T-806/16)
(2017/C 014/63)
Език на жалбата: испански
Страни
Жалбоподател: Agricola J.M., SL (Girona, Испания) (представител: J. Clos Creus, abogada)
Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Друга страна в производството пред апелативния състав: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Испания)

Данни за производството пред EUIPO
Заявител: жалбоподателят
Спорна марка: Словна марка на Европейския съюз „CLOS DE LA TORRE“ — Заявка за регистрация № 13 029 533
Производство пред EUIPO: производство по възражение
Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 28 юли 2016 г. по преписка R 2099/2015-5

Искания
Жалбоподателят моли Общия съд:
— да отмени обжалваното решение,

