4.4.2009

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Διατακτικό
Το Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Απορρίπτει την προσφυγή.

C 82/3

Κώδικα για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 10 ΕΚ,
71 ΕΚ και 80, παράγραφος 2, ΕΚ.
2) Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

2) Καταδικάζει την Ιρλανδία στα δικαστικά έξοδα.
3) Το Βασίλειο της Ισπανίας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η
Δημοκρατία της Σλοβακίας, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων
φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.

(1) ΕΕ C 82 της 14.4.2007.

(1) ΕΕ C 237 της 30.9.2006.

Απόφαση
του
Δικαστηρίου
(πρώτο
τμήμα)
της
12ης Φεβρουαρίου 2009 [αίτηση του Hof van beroep te
Antwerpen (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής
αποφάσεως] — Belgische Staat κατά N.V. Cobelfret
(Υπόθεση C–138/07) (1)
Απόφαση
του
Δικαστηρίου
(δεύτερο
τμήμα)
της
12ης Φεβρουαρίου 2009 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας
(Υπόθεση C-45/07) (1)
(Παράβαση κράτους μέλους — Άρθρα 10 ΕΚ, 71 ΕΚ και 80,
παράγραφος 2, ΕΚ — Ασφάλεια στη θάλασσα — Έλεγχος
πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων — Διεθνείς
συμφωνίες — Αντίστοιχες αρμοδιότητες της Κοινότητας και
των κρατών μελών)

(Οδηγία 90/435/ΕΟΚ — Άρθρο 4, παράγραφος 1 — Άμεσο
αποτέλεσμα — Εθνική ρύθμιση αποσκοπούσα στην
εξάλειψη της διπλής φορολόγησης των διανεμομένων
κερδών — Έκπτωση του ποσού των εισπραχθέντων μερισμάτων από τη φορολογική βάση της μητρικής εταιρίας
μόνο στο μέτρο που αυτή έχει πραγματοποιήσει φορολογητέα κέρδη)
(2009/C 82/05)
Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

(2009/C 82/04)
Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Αιτούν δικαστήριο
Hof van beroep te Antwerpen

Διάδικοι
Προσφεύγουσα: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: K. Simonsson, M. Kωνσταντινίδης, F. Hoffmeister και I.
Ζέρβας)

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Καθής: Ελληνική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: Α. Σαμώνη-Ράντου και
Σ. Χαλά)

κατά

Παρεμβαίνουσα προς στήριξη των αιτημάτων της καθής: Ηνωμένο
Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
(εκπρόσωπος: I. Rao, επικουρούμενη από τον D. Anderson, QC)
Αντικείμενο
Παράβαση κράτους μέλους — Παράβαση των άρθρων 10, 71 και
80, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ — Υποβολή σε διεθνή οργανισμό προτάσεως σε σχέση με τομέα που εμπίπτει στην αποκλειστική
εξωτερική αρμοδιότητα της Κοινότητας (ασφάλεια της ναυσιπλοΐας)
— Πρόταση για τον έλεγχο της συμμορφώσεως των πλοίων και των
λιμενικών εγκαταστάσεων προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΧΙ-2
της SOLAS και του κώδικα ISPS
Διατακτικό
Το Δικαστήριο αποφασίζει:
1) Η Ελληνική Δημοκρατία, υποβάλλοντας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) πρόταση (MSC 80/5/11) για τον
έλεγχο της συμμόρφωσης πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων
προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΧΙ-2 της διεθνούς
συμβάσεως για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, που
συνήφθη στο Λονδίνο την 1η Νοεμβρίου 1974, και του Διεθνή

Belgische Staat

N.V. Cobelfret
Αντικείμενο
Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως — Hof van beroep te
Antwerpen — Ερμηνεία του άρθρου 4 της οδηγίας 90/435/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά με το κοινό
φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών (ΕΕ L 225, σ. 6) —
Εθνικές διατάξεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας των
διανεμομένων κεδρών — Προϋποθέσεις
Διατακτικό
Το άρθρο 4, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση, της οδηγίας
90/435/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1990, σχετικά με
το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και
τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών, έχει την
έννοια ότι δεν επιτρέπει ρύθμιση κράτους μέλους, όπως η επίδικη
στην κύρια δίκη, η οποία προβλέπει ότι τα μερίσματα που
εισπράττει μητρική εταιρία περιλαμβάνονται στη φορολογική βάση
της, στη συνέχεια δε εκπίπτουν μέχρι ποσοστού 95 % εφόσον,
κατά τη συγκεκριμένη φορολογική περίοδο, απομένει θετικό
υπόλοιπο κερδών μετά την αφαίρεση των λοιπών κερδών που
απαλλάσσονται από τον φόρο.

