
Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty są podobne do zarzutów i argu-
mentów powołanych w sprawie T-109/05 Navigazione Libera
del Golfo przeciwko Komisji (1).

Jednak należy wyjaśnić, że zaskarżona decyzja w sprawie T-
109/05 jest oparta na art. 4 ust. 2 rozporządzenia nr 1049/
2001, podczas gdy podstawą decyzji, o którą chodzi w niniej-
szej sprawie, jest art. 4 ust. 4 i 5. W konsekwencji nie skonsul-
towano się z Caremar jako „stroną trzecią”, od której pocho-
dziły dokumenty/dane objęte wnioskiem o dostęp, lecz z
władzami włoskimi, które nie wydały spornych dokumentów i
które nie musiały zważać na interesy handlowe.

Z drugiej strony, zdaniem skarżącej konsultacja została prze-
prowadzona sztucznie, ponieważ Państwa Członkowskie mają
wyłączną kompetencję, której dopełnienie stanowi wiążące dla
Komisji prawo weta.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2005, str. 43.

Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2005 r. — Associa-
zione italiana del risparmio gestito i Fineco Asset Manage-

ment przeciwko Komisji

(Sprawa T-445/05)

(2006/C 48/78)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Associazione italiana del risparmio gestito i
Fineco Asset Management S.p.A. (Włochy) [Przedstawiciele:
adwokaci Gabriele Escalar i Giuseppe Maria Cipolla]

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C (2005) 3302 z
dnia 6 września 2005 r. o zakończeniu postępowania C-
19/2004 (ex NN 163/03);

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania oraz innymi
wynikającymi z niego kosztami.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsza skarga jest skierowana przeciwko tej samej decyzji,
która została zaskarżona w sprawie T-424/05 Republika
Włoska przeciwko Komisji (1).

Na poparcie swych żądań skarżące podnoszą następujące
zarzuty:

— Fakt, że zaskarżona decyzja jest — ich zdaniem — niewys-
tarczająca i wewnętrznie sprzeczna w odniesieniu, po
pierwsze, do istnienia mającej selektywny charakter
korzyści gospodarczej, ponieważ z brzmienia decyzji nie
wynika, jaka korzyść gospodarcza ma zostać przyznana za
pomocą spornych instrumentów podatkowych i kim są jej
beneficjenci. Po drugie, uzasadnienie decyzji także należy
uznać za niewystarczające ze względu na to, że dotyczy
ewentualnego zakłócenia konkurencji mającego mieć
wpływ na wymianę handlową wewnątrz Wspólnoty.

— Naruszenie art. 87 ust. 1 WE ze względu na to, że
obniżenie opodatkowania dochodów osiąganych przez
przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne
papiery wartościowe (UCITS), specjalizujących się w inwes-
towaniu w akcje spółek o małym lub średnim stopniu kapi-
talizacji (SMCC), nie stanowi pomocy państwa. W tym
względzie należy w szczególności wziąć pod uwagę, że
rozpatrywane obniżenie opodatkowania stanowi korzyść
gospodarczą dla wszystkich zainteresowanych podmiotów,
a nie tylko, w selektywny sposób, dla przedsiębiorstw
zajmujących się zarządzaniem. Wszystkie włoskie i wspól-
notowe spółki zarządzające oszczędnościami mogą bowiem
zarządzać UCITS specjalizującymi się w inwestowaniu w
akcje SMCC, a wszystkie włoskie i wspólnotowe spółki typu
SICAV (spółki inwestycyjne o zmiennym kapitale) mogą
działać jako spółki typu SICAV specjalizujące się w inwesto-
waniu w akcje SMCC. Ponadto, choćby nawet sporne
instrumenty podatkowe powodowały powstanie korzyści
gospodarczej dla UCITS, zdaniem skarżących, nie ma tu
miejsca pomoc państwa, ponieważ fundusze inwestycyjne
są masami majątkowymi bez osobowości prawnej, nie mają
swoich własnych organów zarządzających ani nie realizują
żadnych celów gospodarczych ze względu na to, że nie
mają organów, które mogłyby przejawiać taką wolę.
Wreszcie, sporne instrumenty podatkowe nie przyznają
SMCC korzyści gospodarczych o selektywnym charakterze.

Pomocniczo skarżące twierdzą:

— że sporne instrumenty podatkowe powinny zostać uznane
za zgodne ze wspólnym rynkiem na podstawie art. 87 ust. 2
lit. a) WE oraz

— że zaskarżona decyzja narusza art. 14 rozporządzenia Rady
(WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r., ponieważ
nakazuje zażądanie zwrotu pomocy od instytucji inwesty-
cyjnych mających formę spółki oraz od przedsiębiorstw
zarządzających instytucjami inwestycyjnymi działającymi
na zasadach umownych.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dz.U.
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