
Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2011 r. — Axa 
Mediterranean przeciwko Komisji 

(Sprawa T-405/11) 

(2011/C 282/75) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Axa Mediterranean Holding, SA (Palma de 
Mallorca, Hiszpania) (przedstawiciele: J. Buendía Sierra, E. 
Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero i M. Muñoz de Juan, 
adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— przyjęcie i uwzględnienie wniosku o przeprowadzenie 
dowodu; 

— dopuszczenie i uwzględnienie argumentów przemawiających 
za stwierdzeniem nieważności przedstawionych w niniejszej 
skardze; 

— stwierdzenie nieważności art. 1 ust. 1 decyzji w zakresie, w 
jakim stwierdza ona, że art. 12 ust. 5 TRLIS [hiszpańskiej 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych] zawiera 
elementy pomocy państwa; 

— tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności art. 
1 ust. 1 decyzji w zakresie, w jakim stwierdza ona, że art. 
12 ust. 5 TRLIS zawiera elementy pomocy państwa, 
wówczas gdy stosowany jest do nabycia udziałów oznacza
jących nabycie kontroli; 

— tytułem dalszego żądania ewentualnego, stwierdzenie 
nieważności art. 4 decyzji w zakresie, w jakim Komisja 
nakazuje w nim zastosowanie odzyskania pomocy w odnie
sieniu do transakcji, jakie miały miejsce przed opublikowa
niem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ostatecznej 
wersji decyzji, której dotyczy niniejsza skarga; 

— tytułem kolejnego żądania ewentualnego, stwierdzenie 
nieważności art. 1 ust. 1 i posiłkowo art. 4 decyzji w 
zakresie, w jakim odnosi się on do transakcji dokonanych 
w Meksyku i w Turcji oraz 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsza skarga dotyczy decyzji Komisji C(2010) 9566 z dnia 
12 stycznia 2011 r. w sprawie amortyzacji podatkowej finan
sowej wartości firmy w związku z nabyciem udziałów w zagra
nicznych przedsiębiorstwach. 

Zarzuty i główne argumenty są tożsame z zarzutami i głów
nymi argumentami podniesionymi w sprawie T-399/11 Banco 
de Santander i Santusa Holding przeciwko Komisji. 

Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2011 r. — Prosegur 
Compañía de Seguridad przeciwko Komisji 

(Sprawa T-406/11) 

(2011/C 282/76) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A. (Madryt, 
Hiszpania) (przedstawiciele: J. Buendía Sierra, E. Abad Valde
nebro i M. Muñoz de Juan, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— przyjęcie i uwzględnienie wniosku o przeprowadzenie 
dowodu; 

— dopuszczenie i uwzględnienie argumentów przemawiających 
za stwierdzeniem nieważności przedstawionych w niniejszej 
skardze; 

— stwierdzenie nieważności art. 1 ust. 1 decyzji w zakresie, w 
jakim stwierdza ona, że art. 12 ust. 5 TRLIS [hiszpańskiej 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych] zawiera 
elementy pomocy państwa; 

— tytułem żądania ewentualnego stwierdzenie nieważności art. 
1 ust. 1 decyzji w zakresie, w jakim stwierdza ona, że art. 
12 ust. 5 TRLIS zawiera elementy pomocy państwa, 
wówczas gdy stosowany jest do nabycia udziałów oznacza
jących nabycie kontroli; 

— tytułem dalszego żądania ewentualnego, stwierdzenie 
nieważności art. 4 decyzji w zakresie, w jakim Komisja 
nakazuje w nim zastosowanie odzyskania pomocy w odnie
sieniu do transakcji, jakie miały miejsce przed opublikowa
niem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ostatecznej 
wersji decyzji, której dotyczy niniejsza skarga; 

— tytułem kolejnego żądania ewentualnego, stwierdzenie 
nieważności art. 1 ust. 1 i posiłkowo art. 4 decyzji w 
zakresie, w jakim odnosi się on do transakcji przeprowa
dzonych w Argentynie, Peru i Kolumbii oraz 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Niniejsza skarga dotyczy decyzji Komisji C(2010) 9566 z dnia 
12 stycznia 2011 r. w sprawie amortyzacji podatkowej finan
sowej wartości firmy w związku z nabyciem udziałów w zagra
nicznych przedsiębiorstwach. 

Zarzuty i główne argumenty są tożsame z zarzutami i głów
nymi argumentami podniesionymi w sprawie T-399/11 Banco 
de Santander i Santusa Holding przeciwko Komisji.
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