
Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożony
postanowieniem Korsholms tingsrätt z dnia 18 lutego
2005 r., w sprawie Teemu Hakala przeciwko Oy L Simons

Transport Ab

(Sprawa C-93/05)

(2005/C 143/21)

(Język postępowania: szwedzki)

W dniu 22 lutego 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia
w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Korsholms
tingsrätt (Finlandia) z dnia 18 lutego 2005 r., w sprawie Teemu
Hakala przeciwko Oy L Simons Transport Ab.

Korsholms tingsrätt zwrócił się do Trybunału o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy system wynagrodzeń oparty na przebytej odległości jest
sprzeczny z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3820/85 (1), a w
szczególności z jego art. 10?

(1) Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji
niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu
drogowego (Dz.U. 1985 L 370, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 4 marca 2005 r. przez Komisję
Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej

Niemiec

(Sprawa C-112/05)

(2005/C 143/22)

(Język postępowania: niemiecki)

W dniu 4 marca 2005 r. do Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot
Europejskich reprezentowanej przez F. Benyona i G. Brauna, z
adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Republice
Federalnej Niemiec.

Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o:

1. stwierdzenie, że § 2 ust. 1, § 4 ust. 1 i § 4 ust. 3 VW-Gesetz
powodują naruszenie art. 56 i 43 WE;

2. obciążenie Republiki Federalnej Niemiec kosztami postępo-
wania.

Zarzuty i główne argumenty

Odmiennie aniżeli Aktiengesetz (niemiecka ustawa o spółkach
akcyjnych), Gesetz über die Überführung der Anteilsrechte an
der Volkswagen Gesellschaft mit beschränkter Haftung in
private Hand (niemiecka ustawa w sprawie prywatyzacji
udziałów w Volkswagenwerk GmbH, zwana dalej „VW-Gesetz”)
ogranicza prawo głosu każdego akcjonariusza do maksymalnie
20 % kapitału zakładowego. Republika Federalna Niemiec oraz
Land Niedersachsen powołują po dwóch członków rady
nadzorczej VW-AG, tak długo jak należą do nich akcje tej
spółki. Uchwały walnego zgromadzenia VW-AG, dla których
podjęcia w myśl Aktiengesetz wymagana jest większość 75 %
kapitału zakładowego reprezentowanego przy podjęciu
uchwały, wymagają większości ponad 80 % reprezentowanego
[przy podjęciu uchwały] kapitału zakładowego.

Przepisy te stanowią zdaniem Komisji naruszenie swobody
przepływu kapitału uregulowanej w art. 56 WE i swobody
przedsiębiorczości uregulowanej w art. 43 WE.

W załączniku do dyrektywy 88/361/EWG do form przepływu
kapitału zaliczono nie tylko lokatę inwestycyjną w akcje lub
papiery wartościowe, lecz również udział w przedsiębiorstwach
lub ich całkowite przejęcie.

Jak wywodzi Komisja, w myśl wcześniejszych konstatacji
Trybunału zakres ochrony swobody przepływu kapitału obej-
muje wszystkie uregulowania, które mogłyby powstrzymać
inwestorów z innych Państw Członkowskich od inwestowania
w tę spółkę, udziału w jej zarządzie i kontroli nad nią. Zakaz
zawarty w art. 56 WE zmierza zdaniem Komisji nie tylko do
zapobieżenia dyskryminacji zagranicznych uczestników rynku
względem krajowych, lecz obejmuje każdy środek, który
utrudnia wykonywanie swobody przepływu kapitału w jakikol-
wiek sposób. W świetle ustaleń Trybunału związanych z
zakazem ograniczeń uregulowanym w art. 56 WE, przewi-
dziane w VW-Gesetz najsilniejsze prawo głosu zarządzane
przez państwo stanowi pośrednie ograniczenie nabycia a zatem
naruszenie swobody przepływu kapitału.

Udział Land Niedersachsen w akcjach [spółki] wynosi na
walnym zgromadzeniu, na którym kapitał uprawniony do
głosu nie jest zwykle w pełni reprezentowany, tych 20 %
głosów, które są konieczne dla zablokowania uchwał, wyma-
gających większości ponad 80 % reprezentowanego kapitału.
Ten przepis VW-Gesetz stanowi zdaniem Komisji przeszkodę
poprzez wykonywanie władztwa państwowego, ponieważ
umożliwia on Landowi zapobieżenie zmianom status quo,
których sobie nie życzy, jeżeli wymagają one formy uchwały,
dla której przyjęcia na podstawie Aktiengesetz konieczne jest
wyższe kworum.
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