
Strona w postępowaniu przed sądem krajowym 

Özlem Garenfeld 

Pytanie prejudycjalne 

Czy przepisy art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w 
sprawie przemieszczania odpadów ( 1 ) w związku z rozporzą
dzeniem Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 
2007 r. dotyczącym wywozu w celu poddania odzyskowi 
niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA 
rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja 
OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania 
odpadów ( 2 ) należy interpretować w ten sposób, że istnieje 
zakaz przemieszczania do Libanu odpadów z kategorii 
B 1120 załącznika IX do konwencji bazylejskiej o kontroli 
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebez
piecznych z dnia 22 marca 1989 r.? 

( 1 ) Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 1. 

Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Greckiej 
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Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Kara
nasou-Apostolopoulou i G. Braun) 

Strona pozwana: Republika Grecka 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że Republika Grecka, nie ustanawiając prze
pisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
niezbędnych w celu zastosowania się do dyrektywy 
2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 
lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw 
akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, 
bądź w każdym razie nie podając wspomnianych przepisów 
do wiadomości Komisji, uchybiła zobowiązaniom, które na 
niej ciążą na mocy tej dyrektywy; 

— obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin do dokonania transpozycji dyrektywy 2007/36/WE do 
krajowego porządku prawnego upłynął w dniu 3 sierpnia 
2009 r. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunale Ordinario di Prato (Włochy) w 
dniu 18 sierpnia 2010 r. — postępowanie karne przeciwko 
Micheli Pulignani, Alfonsowi Picariello, Biance Cilla, Andrei 
Morettiemu, Mauro Bianconiemu, Patrizio Goriemu, 

Emiliowi Duranti, Concettcie Zungri 

(Sprawa C-413/10) 

(2010/C 288/40) 
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Sąd krajowy 

Tribunale Ordinario di Prato 
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Michela Pulignani, Alfonso Picariello, Bianca Cilla, Andrea 
Moretti, Mauro Bianconi, Patrizio Gori, Emilio Duranti, Concetta 
Zungri 

Pytania prejudycjalne 

Czy włoskie przepisy z dziedziny przyjmowania zakładów 
zawarte w art. 4 ustawy nr 401/89 i art. 88 Regio decreto nr 
773/31 w wersji zmienionej art. 37 ust. 4 i 5 ustawy nr 388 z 
dnia 23 grudnia 2000 r., art. 38 decreto-legge nr 223/06 i art. 
23 umowy wzorcowej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
UE z dnia 30 sierpnia 2006 r. są zgodne z art. 43 i 49 WE? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Corte Suprema di Cassazione (Włochy) w 
dniu 23 sierpnia 2010 r. — Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Agenzia delle Entrate przeciwko 3 M Italia Spa 

(Sprawa C-417/10) 

(2010/C 288/41) 
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Sąd krajowy 

Corte Suprema di Cassazione
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