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2) piespriest Grieķijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Rezolutīvā daļa:
1) prasību noraidīt;
2) Īrija atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

(1) OV C 82, 14.4.2007.

3) Spānijas Karaliste, Nīderlandes Karaliste, Slovākijas Republika,
Eiropas Kopienu Komisija un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.
Tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 12. februāra spriedums
(Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Belgische Staat/N.V. Cobelfret

(1) OV C 237, 30.9.2006.

(Lieta C-138/07) (1)

Tiesas (otrā palāta) 2009. gada 12. februāra spriedums —
Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika
(Lieta C-45/07) (1)

(Direktīva 90/435/EEK — 4. panta 1. punkts — Tieša iedarbība — Valsts tiesiskais regulējums, kas paredz atcelt dubulto
nodokļu uzlikšanu sadalītajai peļņai — Saņemto dividenžu
atskaitīšana no mātes sabiedrības ar nodokļiem apliekamo
ienākumu pamatsummas vienīgi gadījumā, ja tai ir ar nodokli
apliekama peļņa)

(Valsts pienākumu neizpilde — EKL 10., 71. pants un EKL
80. panta 2. punkts — Jūras drošība — Kuģu un ostas
iekārtu pārbaude — Starptautiskie nolīgumi — Kopienas un
dalībvalstu pilnvaras)

(2009/C 82/05)
Tiesvedības valoda — holandiešu

(2009/C 82/04)
Tiesvedības valoda — grieķu

Iesniedzējtiesa
Hof van beroep te Antwerpen

Lietas dalībnieki
Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — K. Simonsons
[K. Simonsson], M. Konstantinidis [M. Konstantinidis],
F. Hofmeisters [F. Hoffmeister] un I. Zervas [I. Zervas])

Lietas dalībnieki pamata procesā

Atbildētāja: Grieķijas Republika (pārstāves — A. Samoni-Randu
[A. Samoni-Rantou] un S. Hala [S. Chala])

Atbildētājs: N. V. Cobelfret

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji — I. Rao
[I. Rao], pārstāve, kurai palīdz D. Andersons [D. Anderson], QC)

Priekšmets

Priekšmets
Valsts pienākumu neizpilde — EK līguma 10., 71. panta un
80. panta 2. punkta pārkāpums — Starptautiskā organizācijā
iesniegts priekšlikums par jautājumu, kas ir Kopienas ārējās politikas ekskluzīvā kompetencē — Priekšlikums par uzraudzību
attiecībā uz kuģu un ostu iekārtu atbilstību SOLAS XI-2 nodaļai
un ISPS Kodeksam
Rezolutīvā daļa:
1) iesniedzot
Starptautiskajā
Jūras
organizācijā
(SJO)
priekšlikumu MSC 80/5/11 attiecībā uz kuģu un ostu iekārtu
atbilstības Starptautiskās konvencijas par cilvēku dzīvības aizsardzību uz jūras, kas pieņemta 1974. gada 1. novembrī Londonā,
XI-2. nodaļai un Starptautiskajam kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kodeksam pārbaudi, Grieķijas Republika nav izpildījusi EKL
10. un 71. pantā un 80. panta 2. punktā paredzētos pienākumus;

Prasītājs: Belgische Staat

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Hof van beroep te
Antwerpen — 4. panta interpretācija Padomes 1990. gada
23. jūlija Direktīvā Nr. 90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu,
ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas
atrodas dažādās dalībvalstīs (OV L 225, 6. lpp.) — Valsts noteikumi, kas paredz atcelt dubulto nodokļu uzlikšanu izmaksātajām dividendēm — Nosacījumi

Rezolutīvā daļa:
Padomes 1990. gada 23. jūlija Direktīvas 90/435/EEK par kopēju
nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs, 4. panta 1. punkta pirmais
ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj dalībvalsts tiesisko
regulējumu, kāds ir apskatīts pamata lietā, kurā ir noteikts, ka mātes
sabiedrības saņemtās dividendes tiek ietvertas tās ar nodokli apliekamo
ienākumu pamatsummā, lai vēlāk tiktu atskaitītas apmērā līdz 95 %
tiktāl, ciktāl attiecīgajā nodokļu aplikšanas laika posmā, pēc tam, kad
ir atskaitīta pārējā peļņa, kas ir atbrīvota no nodokļa, paliek pozitīvs
peļņas atlikums;

