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Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat fem anbringender.
1. Første anbringende om, at Kommissionen ved at handle uden gyldigt retsgrundlag har tilsidesat princippet om
kompetencetildeling i artikel 5, stk. 1 og 2, TEUF.
2. Andet anbringende om, at Kommissionen har tilsidesat artikel 266 TEUF, idet den ikke har truffet de nødvendige
foranstaltninger til at efterkomme Domstolens dom af 4. februar 2016, C & J Clark International, C-659/13 og C-34/14,
EU:C:2016:74.
3. Tredje anbringende om, at Kommissionen ved at pålægge import af fodtøj, »som fandt sted i løbet af
anvendelsesperioden for [de anfægtede forordninger]«, en antidumpingtold, har tilsidesat grundforordningens (1)
artikel 1, stk. 1, og artikel 10, stk. 1, og retssikkerhedsprincippet (forbud mod tilbagevirkende kraft).
4. Fjerde anbringende om, at Kommissionen ved at pålægge en antidumpingtold uden at foretage en fornyet vurdering af
Unionens interesser, har tilsidesat grundforordningens artikel 21. Det ville under alle omstændigheder have været
åbenbart urigtigt at konkludere, at pålæggelsen af antidumpingtolden var i Unionens interesser.
5. Femte anbringende om, at Kommissionen ved at vedtage en retsakt, der går videre end nødvendigt for at nå dens mål,
har tilsidesat artikel 5, stk. 1 og 4, TEU.

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1036 af 8.6.2016 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er
medlemmer af Den Europæiske Union (EUT L 176, s. 21).

Sag anlagt den 14. november 2016 — Real Madrid Club de Fútbol mod Kommissionen
(Sag T-791/16)
(2017/C 014/62)
Processprog: spansk
Parter
Sagsøger: Real Madrid Club de Fútbol (Madrid, Spanien) (ved advokaterne J. Pérez-Bustamante og F. Löwhagen)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande
— Sagsøgerens søgsmål antages til realitetsbehandling.
— Kommissionens afgørelse af 4. juli 2016 i sag SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) annulleres i sin helhed.
— Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
I henhold til den i sagen anfægtede afgørelse blev en overdragelse af grunde mellem Real Madrid og Madrids
kommunalbestyrelse anset for statsstøtte, for så vidt som de grunde, der var omfattet af transaktionen, var værdiansat for
højt med 18,4 millioner EUR.
Afgørelsen er en følge af, at Madrids kommunalbestyrelse ikke havde opfyldt gennemførelsesaftalen 1998, i henhold til
hvilken den var forpligtet til at afgive jordloddet B-32, Las Tablas, til Real Madrid CF. Madrids kommunalbestyrelse og Real
Madrid CF fastsatte regler vedrørende deres situation ved forligsaftalen af 2011, i henhold til hvilken Real Madrid CF blev
tildelt en erstatning, som bestod i en overdragelse af de ovennævnte grunde.
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Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat tre anbringender.
1. Første anbringende om tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF.
— I denne forbindelse gøres det gældende, at Kommissionen begik åbenbare fejl, da den fastslog, at forligsaftalen af
2011 resulterede i en økonomisk fordel og dermed statsstøtte til fordel for sagsøgeren. Ved forligsaftalen af 2011
begrænsede Madrids kommunalbestyrelse sig til at påtage sig ansvaret for ikke at have opfyldt gennemførelsesaftalen
1998. Kommissionen undlod endvidere, ved anvendelsen af det markedsøkonomiske investorprincip, at tage højde
for, at alternativerne til forligsaftalen af 2011 som for eksempel at skulle ud i en retssag ville have været væsentlig
mere byrdefulde for kommunalbestyrelsen.
2. Andet anbringende om tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF og det almindelige princip om god forvaltningsskik.
— Det gøres i denne henseende gældende, at Kommissionen anlagde væsentlige urigtige skøn, da den baserede sin
konklusion på en sagkyndig rapport, som manglende beviskraft, og afviste de øvrige vurderinger af jordloddet B-32,
der fandtes i sagen, uden at anmode omen udtalelse fra sin egen vurderingsmand eller en anden ekspert med de
relevante kvalifikationer.
3. Tredje anbringende om tilsidesættelse af artikel 107, stk. 1, TEUF og artikel 296 TEUF og det almindelige princip om god
forvaltningsskik i forbindelse med fastsættelsen af værdien af den kompensation, som Real Madrid FC var blevet
overdraget i henhold til forligsaftalen af 2011.
— Det gøres i denne henseende gældende, at Kommissionen ikke vurderede værdien af de faste ejendomme, som
sagsøgeren havde fået overdraget i henhold til forligsaftalen af 2011, som en erstatning, men at den uden nogen
begrundelse og uden at besvare sagsøgerens detaljerede argumentation herom anvendte den værdi, som Madrids
kommunalbestyrelse havde tildelt ejendommene, til trods for at Kommissionen selv uden videre havde afvist de
øvrige vurderinger (såsom den af jordloddet B-32), som kommunalbestyrelsen havde foretaget på grundlag af samme
metodologi.

Sag anlagt den 15. november 2016 — Agricola J.M. mod EUIPO — Torres (CLOS DE LA TORRE)
(Sag T-806/16)
(2017/C 014/63)
Stævningen affattet på spansk
Parter
Sagsøger: Agricola J.M., SL (Girona, Spanien) (ved advokat J. Clos Creus)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés, Spanien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Ansøger af det omtvistede varemærke: Agricola J.M., SL
Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »CLOS DE LA TORRE« — registreringsansøgning nr. 13 029 533
Sagen for EUIPO: Indsigelsessag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 28. juli 2016 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 2099/2015-5)

Påstande
— Afgørelse truffet den 28. juli 2016 af Femte Appelkammer ved EUIPO annulleres.

