
A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2009.
január 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia

delle Entrate kontra Paolo Speranza

(C-35/09. sz. ügy)

(2009/C 82/29)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Corte suprema di cassazione (Olaszország)

Az alapeljárás felei

Felperes: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle
Entrate

Alperes: Paolo Speranza

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1) A 69/335/EGK irányelv (1) 4. cikke (1) bekezdésének
c) pontját, amelynek értelmében a tőkeilleték alá tartozik egy
tőketársaság tőkéjének emelése bármilyen jellegű vagyoni
hozzájárulással, úgy kell-e értelmezni, hogy az illeték a tény-
leges hozzájárulást sújtja, és a tőkeemelésről szóló, lénye-
gében végre nem hajtott határozatot pedig nem?

2) A 69/335/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének c) pontját
úgy kell-e értelmezni, hogy az illeték kizárólag a hozzájárulás
kedvezményezett társaságát sújtja, az okiratot szerkesztő
illetve azt átvevő hivatalos személyt pedig nem?

3) Összeegyeztethetőek-e egyébiránt az olasz jog által a hiva-
talos személynek biztosított védelmi eszközök az arányosság
elvével, figyelemmel arra, hogy az 1986. évi 131. sz. d.P.R.
38. cikke értelmében közömbös a tőkeemelésről szóló hatá-
rozat semmissége vagy megsemmisíthetősége, és a megfize-
tett illeték visszatérítése csak a semmisséget vagy megsemmi-
sítést kimondó jogerős polgári jogi ítéletet követően kerülhet
sor?

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

Az Elsőfokú Bíróság (negyedik tanács) T-45/08. sz.,
Transportes Evaristo Molina S.A. kontra az Európai
Közösségek Bizottsága ügyben 2008. november 14-én
hozott ítélete ellen a Transportes Evaristo Molina S.A. által

2009. január 28-án benyújtott fellebbezés

(C-36/09. sz. ügy)

(2009/C 82/30)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Transportes Evaristo Molina S.A. (képviselők:
A. Hernández Pardo, S. Beltrán Ruiz és L. Ruiz Ezquerra
ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Közösségek Bizottsága

A fellebbező kérelmei

– a Bíróság teljes terjedelmében helyezze hatályon kívül az Első-
fokú Bíróság (negyedik tanács) T-45/08. sz. ügyben 2008.
november 14-én hozott ítéletét, és amennyiben a Bíróság úgy
ítéli meg, hogy elegendő ténnyel rendelkezik az Elsőfokú Bíró-
sághoz benyújtott keresetről való érdemi határozathozatalhoz:

– az ügy érdemi vizsgálatát megelőzően a Transportes
Evaristo Molina S.A. által a megsemmisítés iránti kérel-
mében kért vizsgálatokat minősítse relevánsnak és rendelje
el lefolytatásukat; valamint

– teljes terjedelmében adjon helyt a Transportes Evaristo
Molina S.A Elsőfokú Bíróság előtt előadott kérelmeinek:
semmisítse meg az EK-Szerződés 81. cikke szerinti eljá-
rásról szóló, 2006. április 12-i bizottsági határozatot (1)
(COMP/B-1/38.348 REPSOL CPP ügy) az 1/2003/EK rende-
let (2) 9. cikke, valamint a megsemmisítés iránti keresetben
előadott közösségi jogi elvek, magának az EK 81. cikknek,
és a EK 81. cikk (3) bekezdését kifejtő csoportmentességi
rendeletek, az 1984/83/EGK rendelet (3), illetve a
2790/99/EK rendelet (4) megsértése miatt.

– a Bíróság kötelezze az Európai Közösségek Bizottságát a költ-
ségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

a) A „dies ad quo”, az EK 230. cikkben előírt határidő számítá-
sának kezdete, az a nap, amelytől kezdve a TRANSPORTES
EVARISTO MOLINA S.A.-t közvetlenül és személyében érin-
tette a megtámadott aktus (a 2006. április 12-i bizottsági ha-
tározat, COMP/B-1/38.348 REPSOL CPP ügy).
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