
2010. augusztus 2-án benyújtott kereset — Európai 
Bizottság kontra Osztrák Köztársaság 

(C-387/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/20) 

Az eljárás nyelve: német 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: R. Lyal és W. Mölls 
meghatalmazottak) 

Alperes: Osztrák Köztársaság 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság — 
mivel olyan jogszabályokat fogadott el és tartott hatályban, 
amelyek szerint kizárólag belföldi hitelintézetek vagy 
belföldi adótanácsadók nevezhetők ki befektetési alapok és 
ingatlanalapok adóképviselőinek — nem teljesítette az EK 
49. cikkből és az EGT-Megállapodás 36. cikkéből eredő 
kötelezettségeit; 

— a Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek 
viselésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A Bizottság álláspontja szerint azok a jogszabályok, amelyek 
szerint kizárólag belföldi hitelintézetek vagy belföldi adótaná
csadók nevezhetők ki befektetési alapok és ingatlanalapok 
adóképviselőinek, olyan, székhelyre vonatkozó követelményt 
jelentenek, amely korlátozza a szolgáltatásnyújtás szabadságát. 

Ausztria álláspontjával szemben a jogvita tárgyát képező jogsza
bályok nem alkalmasak sem arra, hogy javítsák az adóképviselet 
színvonalát, sem pedig arra, hogy védjék a befektetőknek és az 
adóhatóságnak az adókötelezettségek szabályszerű teljesítéséhez 
fűződő érdekeit. Következésképpen nem fogadható el a szolgál
tatásnyújtási szabadság korlátozásának igazolása. 

2010. augusztus 27-én benyújtott kereset — Európai 
Bizottság kontra Francia Köztársaság 

(C-428/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/21) 

Az eljárás nyelve: francia 

Felek 

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: G. Braun és L. de Schie
tere de Lophem meghatalmazottak) 

Alperes: Francia Köztársaság 

Kereseti kérelmek 

— A Bíróság állapítsa meg, hogy a Francia Királyság — mivel 
nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfe
leljen a tőzsdén jegyzett társaságokban az egyes részvényesi 
jogok gyakorlásáról szóló, 2007. július 11-i 2007/36/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek ( 1 ), vagy legalábbis 
e rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte — nem telje
sítette a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit; 

— a Bíróság a Francia Köztársaságot kötelezze a költségek vise
lésére. 

Jogalapok és fontosabb érvek 

A 2007/36/EK irányelv átültetésére előírt határidő 2009. 
augusztus 3-án lejárt. Márpedig a jelen kereset indításakor az 
alperes még nem fogadta el az irányelv átültetéséhez szükséges 
intézkedéseket, vagy legalábbis arról nem értesítette a Bizott
ságot. 

( 1 ) HL L 184., 17. o. 

A Cour d'appel de Mons (Belgium) által 2010. szeptember 
13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 

État belge — SPF Finances kontra BLM SA 

(C-436/10. sz. ügy) 

(2010/C 328/22) 

Az eljárás nyelve: francia 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Cour d'appel de Mons 

Az alapeljárás felei 

Felperes: État belge — SPF Finances 

Alperes: BLM SA
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