
Skarga wniesiona w dniu 2 sierpnia 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Austrii 

(Sprawa C-387/10) 

(2010/C 328/20) 

Język postępowania: niemiecki 
Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: R. Lyal i W. 
Mölls, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Austrii 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że przyjmując i utrzymując w mocy przepisy, 
zgodnie z którymi jedynie instytucje kredytowe lub powier
nicze będące rezydentami mogą być przedstawicielami 
podatkowymi funduszy inwestycyjnych lub funduszy nieru
chomości, Republika Austrii uchybiła zobowiązaniom, które 
na niej ciążą na mocy art. 49 WE i 36 TUE; 

— obciążenie Republiki Austrii kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Komisja uważa, że przepisy, zgodnie z którymi jedynie insty
tucje kredytowe lub powiernicze będące rezydentami mogą być 
przedstawicielami podatkowymi funduszy inwestycyjnych lub 
funduszy nieruchomości, ustanawiają wymóg posiadania 
siedziby stanowiący utrudnienie swobody świadczenia usług. 

Wbrew temu, co podnosi Republika Austrii, sporne przepisy nie 
mogą poprawić jakości przedstawicielstwa podatkowego, ani 
chronić interesów inwestorów i administracji podatkowej w 
zakresie prawidłowego wykonania zobowiązań podatkowych. 
Brak jest zatem możliwości uzasadnienia spornego ograniczenia 
swobody świadczenia usług. 

Skarga wniesiona w dniu 27 sierpnia 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-428/10) 

(2010/C 328/21) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Braun i 
L. de Schietere de Lophem, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie, że nie ustanawiając wszelkich przepisów usta
wowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych 
do zastosowania się do dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie 
wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek noto
wanych na rynku ( 1 ), a w każdym razie nie informując o 
nich Komisji, Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom 
ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy, 

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Termin na wdrożenie dyrektywy 2007/36/WE do prawa krajo
wego upłynął w dniu 3 sierpnia 2009 r. Tymczasem w dniu 
wniesienia niniejszej skargi strona pozwana nie podjęła jeszcze 
wszelkich środków niezbędnych do wdrożenia tej dyrektywy, a 
w każdym razie nie powiadomiła o nich Komisji 

( 1 ) Dz.U. L 184, s. 17. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Cour d'appel de Mons (Belgia) w dniu 13 
września 2010 r. — Państwo belgijskie — SPF Finances 

przeciwko BLM SA 

(Sprawa C-436/10) 

(2010/C 328/22) 

Język postępowania: francuski 
Sąd krajowy 

Cour d'appel de Mons 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Państwo belgijskie — SPF Finances 

Strona pozwana: BLM SA
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