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TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENETTELYT

UNIONIN TUOMIOISTUIN
Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto)
8.9.2011 (Corte suprema di cassazionen (Italia) esittämät
ennakkoratkaisupyynnöt) — Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Agenzia delle Entrate v. Paint Graphos Soc.
coop. arl (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl,
selvitystilassa v. Agenzia delle Entrate, Ministero
dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) ja Ministero delle
Finanze v. Michele Franchetto (C-80/08)
(Yhdistetyt asiat C-78/08–C 80/08) (1)
(Ennakkoratkaisupyyntö — Tutkittavaksi ottaminen — Val
tiontuki — Osuuskunnille myönnetyt veroedut — EY 87 ar
tiklassa tarkoitetuksi valtiontueksi luokitteleminen —
Soveltuvuus yhteismarkkinoille — Edellytykset)
(2011/C 311/06)
Oikeudenkäyntikieli: italia
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tuomiolauselma
Pääasioissa kyseessä olevan kaltaisille tuotanto- ja työosuuskunnille
veroetuja koskevista säännöksistä 29.9.1973 annetun tasavallan pre
sidentin asetuksen nro 601, sellaisena kuin se oli voimassa vuosina
1984–1993, 11 §:ssä olevan kaltaisen kansallisen säännöstön pe
rusteella myönnetyt verovapautukset ovat EY 87 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua valtiontukea vain silloin, kun kaikki kyseisen määräyksen
soveltamisedellytykset ovat täyttyneet. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuo
mioistuimen on sen käsiteltävinä olevien oikeusriitojen taustalla olevan
kaltaisen tilanteen osalta arvioitava erityisesti asianomaisten verova
pautusten valikoivuutta ja niiden mahdollista perustelemista sen kan
sallisen verojärjestelmän luonteella tai yleisellä rakenteella, johon vero
vapautukset kuuluvat, selvittämällä muun muassa, ovatko pääasioissa
kyseessä olevat osuuskunnat itse asiassa voittoa tavoittelevien oikeudel
listen yksikköjen muodossa perustettujen muiden toimijoiden tilantee
seen verrattavissa olevassa tilanteessa, ja jos näin todellakin on, onko
mainituille osuuskunnille varattu edullisempi verokohtelu yhtäältä asi
anomaisessa jäsenvaltiossa sovelletun verojärjestelmän olennaisille peri
aatteille luonteenomainen ja toisaalta johdonmukaisuutta ja oikeasuh
teisuutta koskevien periaatteiden mukainen.

Corte suprema di cassazione
(1) EUVL C 116, 9.5.2008.

Pääasian asianosaiset
Kantajat: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle
Entrate (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, selvitystilassa
(C-79/08) ja Ministero delle Finanze (C-80/08)

Vastaajat: Paint Graphos scarl (C-78/08), Agenzia delle Entrate,
Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-79/08) ja Michele
Franchetto (C-80/08)

Oikeudenkäynnin kohde
Ennakkoratkaisupyyntö — Corte suprema di cassazione — EY
81, 87 ja 88 artiklan, eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä
22.7.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1435/2003
(EUVL L 207, s. 1) ja eurooppaosuuskunnan sääntöjen täyden
tämisestä henkilöstöedustuksen osalta 22.7.2003 annetun neu
voston direktiivin 2003/72/EY (EUVL L 207, s. 25) tulkinta —
Valtiontuen käsite — Italian laki, jossa myönnetään veroetuja
maatalous-, tuotanto- ja työosuuskunnille

Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 8.9.2011
— Euroopan komissio v. Alankomaiden kuningaskunta,
Saksan liittotasavalta
(Asia C-279/08 P) (1)
(Muutoksenhaku — Valtiontuki — EY 87 artiklan 1 kohta —
Typen oksidien päästöoikeuksien kaupan järjestelmä — Kan
sallisen toimenpiteen luokitteleminen valtiontueksi — Päätös,
jossa tuki todetaan yhteismarkkinoille soveltuvaksi —
Valikoivuuden käsite — Valtion varoista rahoitettu etu —
Ympäristönsuojelu — Perusteluvelvollisuus — Tutkittavaksi
ottaminen)
(2011/C 311/07)
Oikeudenkäyntikieli: hollanti
Asianosaiset
Valittaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Urraca Caviedes, K.
Gross ja H. van Vliet)

