
Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 29 listopada 2017 r. – Ferrovial i in. / Komisja

(Sprawa T-252/15)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — System pomocy przewidziany w hiszpańskim 
ustawodawstwie podatkowym — Przepis dotyczący podatku od osób prawnych umożliwiający 
przedsiębiorstwom hiszpańskim amortyzację wartości firmy wynikającej z nabycia udziałów 
w przedsiębiorstwach zagranicznych — Nowa wykładnia urzędowa — Włączenie udziałów 

w zagranicznych spółkach holdingowych w system nabycia bezpośredniego — Wniosek o zawieszenie 
wykonania — Brak pilnego charakteru)

(2018/C 042/36)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Ferrovial i in. (Madryt, Hiszpania), Ferrovial Servicios, SA (Madryt) i Amey UK plc (Oksford, Zjednoczone 
Królestwo) (przedstawiciele: adwokaci M. Muñoz Pérez i M. Linares Gil)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot

Złożony na podstawie art. 278 i 279 TFUE wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji (UE) 2015/314 
z dnia 15 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa SA.35550 (2013/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) wdrożonej przez 
Hiszpanię Program dotyczący amortyzacji podatkowej finansowej wartości firmy w związku z nabyciem udziałów 
w zagranicznych przedsiębiorstwach (Dz.U 2015, L 56, s. 38).

Sentencja

1) Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje odrzucony.

2) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Postanowienie Sądu z dnia 27 listopada 2017 r. – HeidelbergCement / Komisja

(Sprawa T-902/16) (1)

(Skarga o stwierdzenie nieważności — Konkurencja — Koncentracje — Rynek cementu szarego 
w Chorwacji — Decyzja o wszczęciu etapu szczegółowego badania na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c) rozporządzenia (WE) nr 139/2004 — Akt niepodlegający zaskarżeniu — Akt przygotowawczy — 
Niedopuszczalność)

(2018/C 042/37)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci U. Denzel, C. von Köckritz, 
P. Pichler i H. Weiß)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Dawes, H. Leupold i T. Vecchi, pełnomocnicy)

Przedmiot

Oparte na art. 263 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 10 października 2016 r. C(2016) 6591 
final o wszczęciu etapu szczegółowego badania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, 
w celu zbadania zgodności z rynkiem wewnętrznym przejęcia kontroli nad Cemex Hungária Épitöanyagok Kft. i Cemex 
Hrvatska d.d. przez HeidelbergCement i Schwenk Zement KG za pośrednictwem Duna-Dráva Cement Kft.
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