
Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság mivel 
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe
leljen az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közle
kedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létre
jött, a vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperábilis 
szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási 
feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodásról 
szóló, 2005. július 18-i 2005/47/EK tanácsi irányelvnek ( 1 ), 
vagy legalábbis e rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal 
— nem teljesítette az ezen irányelv 5. cikkéből eredő köte
lezettségeit; 

— a Portugál Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére előírt 
határidő 2008. július 26-án lejárt 

( 1 ) HL L 195., 15. o. 

A Tribunal administratif (Luxemburg) által 2010. június 
10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 
Tankreederei I SA kontra Directeur de l'administration des 

Contributions directes 

(C-287/10. sz. ügy) 

(2010/C 221/44) 

Az eljárás nyelve: francia 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunal administratif 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Tankreederei I SA 

Alperes: Directeur de l'administration des Contributions directes 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

Ellentétes-e az EK 49. cikkel és az EK 56. cikkel a jövedelema
dóról szóló módosított, 1967. december 4-i törvény 152a. 

cikkének (1) bekezdése annyiban, amennyiben a luxemburgi 
adóalanyok számára azzal a feltétellel biztosítja a beruházás 
után járó adójóváírásban való részesülés lehetőségét, hogy az 
ilyen beruházást a Nagyhercegségben található telephelyen 
[valósítják meg], a beruházási [vagyontárgy] rendeltetése szerint 
állandó jelleggel a Nagyhercegség területén [marad], és azt tény
legesen Luxemburg területén [helyezik üzembe]? 

2010. június 11-én benyújtott kereset — Európai Bizottság 
kontra Olasz Köztársaság 

(C-291/10. sz. ügy) 

(2010/C 221/45) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. van Beek és S. 
Mortoni meghatalmazottak) 

Alperes: Olasz Köztársaság 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy az Olasz Köztársaság mivel 
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe
leljen az Európai Vasúti Közösség (CER) és az Európai Közle
kedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létre
jött, a vasúti szektorban a határokon átnyúló interoperábilis 
szolgáltatásokat ellátó utazó munkavállalók alkalmazási 
feltételeinek egyes szempontjairól szóló megállapodásról 
szóló, 2005. július 18-i 2005/47/EK tanácsi irányelvnek ( 1 ), 
vagy legalábbis e rendelkezéseket nem közölte a Bizottsággal 
— nem teljesítette az ezen irányelv 5. cikkéből eredő köte
lezettségeit; 

— az Olasz Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

Az irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetésére előírt 
határidő 2008. július 26-án lejárt 

( 1 ) HL L 195., 15. o.
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