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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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2) Stwierdza się nieważność decyzji Komisji (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.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Rzeczpospolitą Polską w sprawach T-836/16 i T-
624/17.

4) Węgry pokrywają własne koszty w sprawach T-836/16 i T-624/17.

(1) Dz.U. C 30 z 30.1.2017.

Sprawa T- Wyrok Sądu z dnia 16 maja 2019 r. — Bank Tejarat/Rada

(Sprawa T-37/17) (1)

(Odpowiedzialność pozaumowna — Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające pod-
jęte wobec Iranu — Zamrożenie środków finansowych — Ograniczenie wstępu na terytorium państw 

członkowskich — Naprawienie szkody, jaką skarżąca miała ponieść w związku z umieszczeniem i pozostawieniem 
jej nazwy w wykazie osób i podmiotów, do których mają zastosowanie rozpatrywane środki ograniczające —

 Wystarczająco istotne naruszenie normy prawnej przyznającej uprawnienia jednostkom)

(2019/C 230/35)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Bank Tejarat (Teheran, Iran) (przedstawiciele: S. Zaiwalla, P. Reddy, K. Mittal, A. Meskarian, solicitors, T. Otty, QC, R. 
Blakeley, V. Zaiwalla, H. Leith, barristers, oraz T. de la Mare, QC)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bishop oraz A. Vitro, pełnomocnicy)

Interwenient popierający stronę pozwaną: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Havas et J. Norris, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 268 TFUE żądanie naprawienia szkód, jakie skarżąca miała ponieść w związku z rozporządzeniem wykonawczym 
Rady (UE) nr 54/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. dotyczącym wykonania rozporządzenia (UE) nr 961/2010 w sprawie środków ogra-
niczających wobec Iranu (Dz.U. 2012, L 19, s. 1), rozporządzeniem Rady (UE) nr 267/2012 z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie środ-
ków ograniczających wobec Iranu i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 961/2010 (Dz.U. 2012, L 88, s. 1), oraz rozporządzeniem 
wykonawczym Rady (UE) nr 709/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania rozporządzenia nr 267/2012 (Dz.U. 2012, L 
208, s. 2).

Sentencja

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Bank Tejarat pokrywa własne koszty, a także koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.

3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty.

(1) Dz.U. C 104 z 3.4.2017.
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