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Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo S. Delaude, L. Di Paolo i P. Rosa Plaza, następnie S. Delaude i L. Di 
Paolo oraz w końcu S. Delaude i A. Spina, pełnomocnicy)

Przedmiot

Po pierwsze, oparte na art. 263 TFUE żądanie zmierzające w istocie do stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o odrzuceniu oferty 
przedłożonej przez skarżące w ramach postępowania przetargowego JRC/IPR/2016/C4/0002/OC dotyczącego umowy ramowej na 
budowę i konserwację wodociągów i rozdzielni systemu grzewczo-chłodniczego Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) w Isprze 
(Włochy) oraz o udzieleniu tego zamówienia innemu oferentowi, a po drugie, oparte na art. 268 TFUE żądanie zmierzające do uzyska-
nia odszkodowania za szkodę, jaką skarżące miały ponieść w związku z tymi decyzjami.

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Enrico Colombo SpA i Corinti Giacomo zostają obciążone kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 22 z 23.1.2017.

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 22 maja 2019 r. — Real Madrid Club de Fútbol/Komisja

(Sprawa T-791/16) (1)

(Pomoc państwa — Pomoc przyznana przez władze hiszpańskie na rzecz zawodowego klubu piłkarskiego —
 Uregulowanie mające na celu rekompensatę braku uzgodnionego pierwotnie pomiędzy gminą a klubem piłkarskim 

przeniesienia prawa do nieruchomości — Nadmierna kwota rekompensaty przyznanej na rzecz klubu 
piłkarskiego — Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym — Korzyść)

(2019/C 230/33)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Real Madrid Club de Fútbol (Madryt, Hiszpania) (przedstawiciele: J. Pérez-Bustamante Köster i F. Löwhagen, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: P.J. Loewenthal, G. Luengo i P. Němečková, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji (UE) 2016/2393 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie pomocy 
państwa SA.33754 (2013/C) (ex 2013/NN) wdrożonej przez Hiszpanię na rzecz Real Madrid CF (Dz.U. 2016, L 358, s. 3).
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Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji (UE) 2016/2393 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie pomocy państwa SA.33754 
(2013/C) (ex 2013/NN) wdrożonej przez Hiszpanię na rzecz Real Madrid CF.

2) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Real Madrid Club de Fútbol.

(1) Dz.U. C 243 z 4.7.2016.

Sprawy połąc- Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2019 r. — Polska/Komisja

(Sprawy połączone T-836/16 i T-624/17) (1)

(Pomoc państwa — Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce — Progresywny podatek od przychodów — Decyzja o 
wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego — Decyzja końcowa uznająca środek za pomoc państwa nie-

zgodną z rynkiem wewnętrznym — Pojęcie pomocy państwa — Warunek dotyczący selektywności)

(2019/C 230/34)

Język postępowania: polski

Strony

Strona skarżąca: Rzeczpospolita Polska (przedstawiciele: B. Majczyna, M. Rzotkiewicz i A. Kramarczyk-Szaładzińska, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: K. Herrmann i P.J. Loewenthal, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Węgry (przedstawiciele: w sprawie T-836/16 M. Fehér, G. Koós i E. Tóth, a w sprawie T-624/17 
M. Fehér i G. Koós, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądania stwierdzenia nieważności, po pierwsze, decyzji Komisji C(2016) 5596 final z dnia 19 września 2016 
r. w sprawie pomocy państwa SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) — Polska — Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce, wszczynają-
cej formalne postępowanie wyjaśniające przewidziane w art. 108 ust. 2 TFUE w odniesieniu do tego środka, a po drugie, decyzji Komi-
sji (UE) 2018/160 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie pomocy państwa SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) wdrożonej przez Polskę 
w odniesieniu do podatku od sprzedaży detalicznej (Dz.U. 2018, L 29, s. 38), zamykającej postępowanie i zgodnie z którą środek ten 
stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym i został wprowadzony w życie w sposób niezgodny z prawem.

Sentencja

1) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji C(2016) 5596 final z dnia 19 września 2016 r. w sprawie pomocy państwa 
SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) — Polska — Podatek od sprzedaży detalicznej w Polsce.
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