
A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2008.
február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Ministero delle Finanze kontra Michele

Franchetto

(C-80/08. sz. ügy)
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Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione

Az alapeljárás felei

Felperes: Ministero delle Finanze

Alperes: Michele Franchetto

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) Összeegyeztethetők-e az 1973. évi 601. köztársasági elnöki
rendelet 10., 11., 12, 13. és 14. §-ai szerint a szövetkeze-
teknek nyújtott adókedvezmények a versenyjogi előírásokkal,
különösen pedig, hogy az EK 87. cikk értelmében vett állami
támogatásnak minősülnek-e, főleg akkor, ha az ideiglenes
államfő 1947. évi 1577. sz. törvényalkotási tárgyú rendele-
tében (Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato
Nr. 1577/1947) előírt felügyeleti és a visszaélések kiküszöbö-
lésére szolgáló rendszer nem megfelelő?

2) Közelebbről, a vitás adókedvezmények állami támogatáskénti
minősítésének problémája szempontjából – a szövetkeze-
teknek szabott célokhoz mérten – arányosnak tekinthetők-e
ezek az adójogi intézkedések; az arányosság vizsgálata kiter-
jedhet-e magán az egyes intézkedésen kívül az intézkedések
mint egész révén nyújtott, a versenyt torzító előnyre is?

Az előző kérdések megválaszolásához az előterjesztő bíróság
jelentősnek tartja azt a körülményt, hogy a felügyeleti rend-
szert a társasági jog átfogó módosítása súlyosan és utóla-
gosan meggyengítette, különösen a 2004. évi 311. törvény
szerint túlnyomó részben és nem teljes mértékben kölcsö-
nösségi alapon működő szövetkezetek esetében.

3) Függetlenül attól, hogy a kérdéses adókedvezmények minő-
síthetők-e állami támogatásnak, a szövetkezeti társasági
forma igénybevétele – az adócsalást vagy a színlelt jogügyle-
teket leszámítva – minősíthető-e joggal való visszaélésnek
abban az esetben, ha erre kizárólag vagy túlnyomórészt
adómegtakarítás céljából kerül sor?

A T-50/06., T-56/06., T-60/06., T-62/06. és T-69/06. sz.,
Írország és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben az
Elsőfokú Bíróság (kibővített második tanács) által 2007.
december 12-én hozott ítélet ellen az Európai Közösségek
Bizottsága által 2008. február 27-én benyújtott fellebbezés

(C-89/08. P. sz. ügy)

(2008/C 116/22)

Az eljárás nyelve: francia, angol és olasz

Felek

Fellebbező: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Di
Bucci és N. Khan meghatalmazottak)

A többi fél az eljárásban: Írország, Francia Köztársaság, Olasz
Köztársaság, Eurallumina SpA, Aughinish Alumina Ltd

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

– helyezze hatályon kívül az Európai Közösségek Elsőfokú Bíró-
sága (kibővített második tanács) által a T-50/06., T-56/06.,
T-60/06., T-62/06. és T-69/06. sz., Írország és társai kontra
Bizottság egyesített ügyekben 2007. december 12-én hozott,
a Bizottsággal 2007. december 17-én közölt ítéletet;

– utalja vissza az ügyeket az Elsőfokú Bíróság elé újbóli vizsgá-
latra;

– a két eljárás költségeiről később határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező hat jogalapot hoz fel a fellebbezése alátámasztására,
egyrészt az Elsőfokú Bíróság hatáskörének hiánya és a Bizottság
érdekeit sértő eljárási szabálytalanságokra vonatkozóan (az első
két jogalap), másrészt pedig az állami támogatásokra vonatkozó
közösségi jog megsértésére vonatkozóan (a harmadiktól a
hatodik jogalapig).

Az első jogalapjával, amely két részre oszlik, a fellebbező azt
kifogásolja, hogy az Elsőfokú Bíróság megsértette a keresetthez
kötöttség elvét és ultra petita döntött, amennyiben elsőfokon
egyik felperes sem hozott fel az [EK 88.] cikk alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999.
március 22-i 659/1999/EK tanácsi rendelet (1) 1. cikke b) pont-
jának v. alpontja megsértésére alapított jogalapot. Ezenkívül az
Elsőfokú Bíróság által hivatalból felhozott jogalap nem az indo-
kolási kötelezettség megsértésére alapított, a bíróság által hiva-
talból felhozható jogalap, hanem olyan érdemi jogalap, amely
nem az aktában lévő ténybeli elemeken alapszik.
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