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Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2009 r. — Associazione 
‘Giùlemanidallajuve przeciwko Komisji 

(Sprawa T-273/09) 

(2009/C 244/06) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Associazione ‘Giùlemanidallajuve (Cerignola, 
Włochy) (przedstawiciele: adwokaci L. Misson, G. Ernes i A. Pel) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności spornej decyzji Komisji Europej
skiej wydanej w dniu 12 maja 2009 r. załączonej do niniej
szej skargi; 

— nakazanie Komisji Europejskiej podjęcia dochodzenia w celu 
stwierdzenia naruszenia art. 81 i 82 traktatu WE przez 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Comitato Olim
pico Nazionale Italiano (CONI), Unię Europejskich 
Związków Piłkarskich (UEFA) i Międzynarodową Federację 
Piłki Nożnej (FIFA) w celu: 

— uchylenia regulaminów naruszających art. 81 i 82 trak
tatu WE i kar nałożonych przez FIGC, CONI, UEFA i 
FIFA na Juventus FC S.P.A. z Turynu; 

— nakazanie FIGC, CONI, UEFA i FIFA naprawienia szkody 
w postaci odszkodowania polegającego na wypłacie 
równowartości rzeczywiście poniesionej przez stowarzy
szenie szkody z powodu naruszenia art. 81 i 82 traktatu 
przez te przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw; 

— orzeczenia o wszelkich stosownych karach. 

Zarzuty i główne argumenty 

Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
C(2009) 3916 z dnia 12 maja 2009 r., którą Komisja oddaliła, 
z powodu braku uzasadnionego interesu i braku interesu wspól
notowego, jej skargę dotyczącą rzekomych naruszeń art. 81 i 
82 WE popełnionych przez Federazione Italiana Giuoco Calcio 
(FIGC), Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Unię 
Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) i Międzynarodową 
Federację Piłki Nożnej (FIFA) w związku ze środkami dyscypli
narnymi nałożonymi na Juventus Football Club S.p.A. z Turynu 
(dalej zwany „Juventusem”). 

W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi kilka zarzutów doty
czących: 

— naruszenia przez Komisję ciążącego na niej obowiązku 
uzasadnienia oraz naruszeniu jej zadania wdrażania polityki 
konkurencji i nadawania kierunku tejże polityce, w związku 
z tym, że Komisja nie uwzględniła okoliczności faktycznych 
i prawnych przedstawionych w skardze wniesionej przez 
skarżącą, na podstawie której decyzje powzięte przez 
FIGC, CONI, UEFA i FIFA o zdegradowaniu Juventusa do 
Serie B piłkarskich mistrzostw Włoch oraz zakazujące 
Juventusowi uczestniczenia w rozgrywkach Champions 
League są sprzeczne z art. 81 i 82 WE; 

— naruszenia art. 81 WE w związku z tym, że decyzje 
powzięte przez FIGC, CONI, UEFA i FIFA powinny zostać 
uznane za decyzje związków przedsiębiorstw, ponieważ nie 
były decyzjami o charakterze czysto sportowym i miały na 
celu ograniczenie konkurencji na całym obszarze wspólnego 
rynku, w zakresie w jakim naruszały interesy konsumentów 
towarów i usług na rynku piłkarskim oraz strukturę konku
rencyjną wspólnego rynku poprzez swój wpływ na Juventus; 

— nadużycia pozycji dominującej przez FIGC, CONI, UEFA i 
FIFA z naruszeniem art. 82 WE w zakresie, w jakim 
powzięły decyzje dyskryminujące, nieproporcjonalne i naru
szające prawo do obrony przysługujące Juventusowi. 

Skarga wniesiona w dniu 10 lipca 2009 r. — Kavaklidere- 
Europe przeciwko OHIM — Yakult Honsha (Yakut) 

(Sprawa T-276/09) 

(2009/C 244/07) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Kavaklidere-Europe (Anvers, Belgia) (przedstawi
ciele: I.D. Tygat i J.A. Vercraeye, adwokaci) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: 
Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (Tokyo, Japonia)
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