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POSTĘPOWANIA SĄDOWE

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 grudnia 2007 r.
(wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
złożone przez Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia — Włochy) — Federconsumatori, Adiconsum,
ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) oraz Associazione
Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia,
Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria
Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04) przeciwko Comune

di Milano

(Sprawy połączone C-463/04 i C-464/04) (1)

(Artykuł 56 WE — Swobodny przepływ kapitału — Ograni-
czenia — Sprywatyzowane przedsiębiorstwa — Przepis
krajowy, zgodnie z którym statut spółki akcyjnej może przy-
znawać państwu lub podmiotowi publicznemu posiadającym
udział kapitałowy w spółce prawo do bezpośredniego powoły-

wania co najmniej jednego członka zarządu)

(2008/C 22/02)

Język postępowania: włoski

Sąd krajowy

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole
Pietro Zucca (C-463/04) oraz Associazione Azionariato Diffuso
dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro
Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio
(C-464/04)

Strona pozwana: Comune di Milano

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym —

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia —
Wykładnia art. 56 WE — Ustawa krajowa zezwalająca
podmiotom publicznym na powoływanie członków zarządu lub
rewidentów w sprywatyzowanych przedsiębiorstwach — Stoso-
wanie przez jednostkę terytorialną, która zachowuje znaczny
udział w sprywatyzowanym przedsiębiorstwie

Sentencja

Artykuł 56 WE powinien być interpretowany w ten sposób, że stoi na
przeszkodzie przepisowi krajowemu takiemu jak art. 2449 kodeksu
cywilnego, zgodnie z którym statut spółki akcyjnej może przyznawać
państwu lub podmiotowi publicznemu posiadającym udział w kapitale
tej spółki uprawnienie do bezpośredniego powoływania co najmniej
jednego członka zarządu, które samodzielnie lub — tak jak w sprawach
przed sądem krajowym — w związku z przepisem takim jak art. 4
dekretu z mocą ustawy nr 332 z dnia 31 maja 1994 r., który po
zmianie został przekształcony w ustawę nr 474 z dnia 30 lipca
1994 r., w brzmieniu nadanym ustawą nr 350 z dnia 24 grudnia
2003 r., który przyznaje danemu państwu lub podmiotowi, o których
mowa, prawo do uczestniczenia w wyborze na podstawie głosowania
na listy członków zarządu niepowoływanych bezpośrednio przez nie,
jest w stanie umożliwić temu państwu lub temu podmiotowi dyspono-
wanie uprawnieniem kontrolnym nieproporcjonalnym do ich udziału
w kapitale tej spółki.

(1) Dz.U. C 249 z dnia 14.10.2006.

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 grudnia 2007 r. —
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice

Włoskiej

(Sprawa C-280/05) (1)

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego —

Pomoc państwa — Niezgodność ze wspólnym rynkiem —

Obowiązek odzyskania pomocy — Brak wykonania)

(2008/C 22/03)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
V. Di Bucci i E. Righini, pełnomocnicy)
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