
Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, ze poprzez brak przyjęcia przepisów ustawo
wych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych dla 
dostosowania się do dyrektywy Rady 2005/47/WE ( 1 ) z dnia 
18 lipca 2005 r. w sprawie umowy między Stowarzysze
niem Kolei Europejskich (CER) a Europejską Federacją 
Pracowników Transportu (ETF) w sprawie niektórych 
aspektów warunków pracy pracowników wykonujących 
pracę w trasie uczestniczących w świadczeniu interoperacyj
nych usług transgranicznych w sektorze kolejowym, a w 
każdym razie poprzez brak poinformowania Komisji o ich 
przyjęciu, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom 
ciążącym na niej na mocy art. 5 tej dyrektywy. 

— obciążenie Republiki Portugalskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin na dokonanie transpozycji dyrektywy upłynął w dniu 
26 czerwca 2008 r. 

( 1 ) Dz.U. L 195, s. 15. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal administratif (Luksemburg) w dniu 
10 czerwca 2010 r. — Tankreederei I SA przeciwko 

Directeur de l’administration des Contributions directes 

(Sprawa C-287/10) 

(2010/C 221/44) 

Język postępowania: francuski 

Sąd krajowy 

Tribunal administratif 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Tankreederei I SA 

Strona pozwana: Directeur de l’administration des Contributions 
directes 

Pytanie prejudycjalne 

Czy artykuły 49 WE i 56 WE stoją na przeszkodzie uregulo
waniom art. 152bis ust. 1 loi modifiée du 4 décembre 1967 

concernant l’impôt sur le revenu (znowelizowanej ustawy z dnia 
4 grudnia 1967 r. o podatku dochodowym) w zakresie, w jakim 
zastrzegają one dla podatników luksemburskich prawo do ulgi 
podatkowej z tytułu inwestycji pod warunkiem, iż inwestycje te 
są zrealizowane w zakładzie położonym w Wielkim Księstwie i 
który ma tam na stałe pozostać oraz że muszą one ponadto być 
rzeczywiście wykorzystywane na terytorium Luksemburga? 

Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Włoskiej 

(Sprawa C-291/10) 

(2010/C 221/45) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (Przedstawiciele: M. van 
Beek i S. Mormoni, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Włoska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie, że nie ustanawiając przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych, niezbędnych dla zasto
sowania się do dyrektywy Rady 2005/47/WE ( 1 ) z dnia 18 
lipca 2005 r. w sprawie umowy między Stowarzyszeniem 
Kolei Europejskich (CER) a Europejską Federacją Pracow
ników Transportu (ETF) w sprawie niektórych aspektów 
warunków pracy pracowników wykonujących pracę w trasie 
uczestniczących w świadczeniu interoperacyjnych usług 
transgranicznych w sektorze kolejowym, a w każdym razie 
nie powiadamiając Komisji o ich ustanowieniu, Republika 
Włoska uchybiła zobowiązaniom które na niej ciążą na 
mocy art. 5 tej dyrektywy. 

— obciążenie Republiki Włoskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin transpozycji dyrektywy 2005/47/WE upłynął w dniu 26 
lipca 2008 r. 

( 1 ) Dz.U. L 195, s. 15.
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