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nosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 10 ES, 71 ES a článku 80
ods. 2 ES.

Výrok rozsudku
1. Žaloba sa zamieta.

2. Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.
2. Írsko je povinné nahradiť trovy konania.
3. Španielske kráľovstvo, Holandské kráľovstvo, Slovenská republika,
Komisia Európskych spoločenstiev a Európsky dozorný úradník pre
kontrolu údajov znášajú svoje vlastné trovy konania.

(1) Ú. v. EÚ C 82, 14.4.2007.

(1) Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006.

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. februára
2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý
podal Hof van beroep te Antwerpen – Belgicko) – Belgické
kráľovstvo/N.V. Cobelfret
Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 12. februára
2009 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska
republika
(Vec C-45/07) (1)
(Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 10 ES, 71
ES a článok 80 ods. 2 ES — Námorná bezpečnosť — Kontrola
lodí a prístavných zariadení — Medzinárodné dohovory —
Právomoci Spoločenstva a členských štátov)

(Vec C-138/07) (1)
(Smernica 90/435/EHS — Článok ods. 1 — Priamy účinok
— Vnútroštátna právna úprava, ktorá má odstrániť dvojité
zdanenie rozdeľovaných ziskov — Odpočítanie sumy vyplatených dividend od základu dane materskej spoločnosti iba
v rozsahu, v akom dosiahla zdaniteľné zisky)
(2009/C 82/05)
Jazyk konania: holandčina

(2009/C 82/04)
Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania
Hof van beroep te Antwerpen

Žalobkyňa: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení:
K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister a I. Zervas,
splnomocnení zástupcovia)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaná: Grécka republika (v zastúpení: A. Samoni-Rantou
a S. Chala, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: N.V. Cobelfret

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podoruje žalovanú: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: I. Rao,
splnomocnený zástupca, za právnej pomoci D. Anderson, QC)

Predmet veci

Predmet veci
Nesplnenie povinnosti členským štátom – Porušenie článkov 10,
71 a článku 80 ods. 2 Zmluvy ES – Predloženie návrhu, ktorý
patrí do oblasti výlučnej vonkajšej právomoci Spoločenstva,
medzinárodnej organizácii – Námorná bezpečnosť – Návrh na
kontrolu zhody lodí a prístavných zariadení s požiadavkami
kapitoly XI-2 SOLAS a kódexu ISPS
Výrok rozsudku
1. Predložením návrhu (MSC 80/5/11) týkajúceho sa kontroly zhody
lodí a prístavných zariadení s požiadavkami kapitoly XI-2 Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori,
uzavretého v Londýne 1. novembra 1974, a Medzinárodného
kódexu bezpečnosti lodí a prístavných zariadení Medzinárodnej
námornej organizácii (IMO) si Helénska republika nesplnila povin-

Žalobca: Belgické kráľovstvo

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Hof van beroep te
Antwerpen – Výklad článku 4 smernice Rady 90/435/EHS
z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (Ú. v. ES L 225, s. 6;
Mim. vyd. 09/001, s. 147) – Vnútroštátne ustanovenia, ktoré
majú odstrániť dvojité zdanenie rozdeľovaných ziskov –
Podmienky
Výrok rozsudku
Článok 4 ods. 1 prvá zarážka smernice Rady 90/435/EHS z 23. júla
1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade
materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských
štátoch sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského
štátu, o akú ide vo veci samej, ktorá stanovuje, že dividendy vyplatené
materskej spoločnosti sú zahrnuté do jej základu dane a následne sa od
neho do výšky 95 % odpočítajú v rozsahu, v akom za predmetné
zdaňovacie obdobie zostane po odpočítaní ostatných príjmov oslobodených od dane kladný zostatok zisku.

