
Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2008.
július 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem
– Elektrownia Pątnów II sp. z. o. o. kontra Dyrektor Izby

Skarbowej w Poznaniu

(C-441/08. sz. ügy)

(2008/C 327/25)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes: Elektrownia Pątnów II sp. z. o. o.

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Figyelembe kell-e venniük az adóhatóságoknak a közösségi jog
(különösen a 69/335/EGK irányelv (1) előírásai) fényében a tőke-
felhalmozást terhelő tőkeilleték megállapítása során azokat az
ügyleteket, amelyek ugyanazt a tőketételt érintik, és amelyeket
Lengyelország Európai Unióhoz történő csatlakozása előtt
tőkeilletékkel terheltek?

A különösen a 69/335/EGK irányelv 5. cikke (3) bekezdésének
második franciabekezdésében előírt eljárás alkalmazandó-e
akkor, ha a tőketársaság által nyújtott hitel tőkésítése az irányelv
4. cikke (2) bekezdésének c) pontjában említett módon a csatla-
kozás után történik, és a hitelt már előzetesen, a csatlakozásig
érvényes nemzeti jog alapján a polgári jogi ügyletek utáni
adózásról szóló lengyel törvényben lefektetett elvek szerint
adóval terhelték?

(1) HL 1969. L 249., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet,
1. kötet, 11. o.

Az Elsőfokú Bíróság (harmadik tanács) T-37/04. sz., Região
autónoma dos Açores kontra az Európai Unió Tanácsa
ügyben 2008. július 1-jén hozott ítélete ellen a Região autó-
noma dos Açores által 2008. október 8-án benyújtott

fellebbezés

(C-444/08. P. sz. ügy)

(2008/C 327/26)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Região autónoma dos Açores (képviselők: M. Renouf
solicitor, C. Bryant solicitor, H. Mercer QC)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa, az Európai
Közösségek Bizottsága, Spanyol Királyság, Seas at Risk VZW,
WWF – World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace
Council

A fellebbező kérelmei

– A Bíróság helyezze hatályon kívül az Elsőfokú Bíróság T-37/
04. sz. ügyben 2008. július 1-jén hozott ítéletét;

– nyilvánítsa elfogadhatónak a T-37/04. sz. ügyben benyújtott
keresetet;

– semmisítse meg az 1954/2003 tanácsi rendelet (1) 3. és
11. cikkét, valamint a mellékletét annyiban, amennyiben a)
előírják, hogy a rendelet szerinti halászati erőkifejtés csak a
célfajokra és az ICES/CECAF-övezetekre kerülnek megállapí-
tásra, míg a használt halászfelszerelésekre nem, függetlenül
attól, hogy azok vontatottak vagy állandóak; b) kizárják a
tengerfenéken élő fajokat (azaz a 2347/2002 rendelet (2)
hatálya alá tartozó tengerfenéken élő fajokat) az 1954/2003
tanácsi rendelet 3. és 11. cikkének hatálya alól;

– semmisítse meg az 1954/2003 rendelet 15. cikkét, ameny-
nyiben a 685/95 (3) és a 2027/95 (4) rendeletek hatályon
kívül helyezésével a) megszünteti a Közösség arra vonatkozó
hatáskörét, hogy a halászati erőkifejtést nemcsak a célfajokra
és az ICES/CECAF-övezetekre, hanem egyidejűleg a használt
halászati felszerelésekre is meghatározza és (ii) a 2027/95
rendeletben előírtak szerint a halászati erőkifejtés megállapí-
tását megszünteti; b) (i) megszünteti a tengerfenéken élő
fajokat (azaz a 2347/2002 rendelet hatálya alá tartozó tenger-
fenéken élő fajokat) illető területenkénti éves maximális halá-
szati erőkifejtés meghatározására vonatkozó hatáskört, és (ii)
megszünteti a 2027/95 rendelet szerinti éves maximális halá-
szati kiadások meghatározását; c) megszünteti a spanyol
lobogó alatt közlekedő halászhajók vonatkozásában az Azori-
szigetek vizein történő tonhalhalászat tilalmát;
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