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Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolateľ: Nokia Corporation

Návrhy žalobkyne
— určiť, že Portugalská republika si nesplnila svoje povinnosti,
ktoré jej vyplývajú z článku 63 ZFEU a článku 40 Dohody o
EHP, tým, že zdaňovala dividendy vyplácané dôchodkovým
fondom so sídlom mimo územia Portugalska vyššou
daňovou sadzbou ako dividendy vyplácané dôchodkovým
fondom so sídlom na území Portugalska,
— zaviazať Portugalskú republiku na náhradu trov konania.
Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia
Podľa ustanovení Estatuto dos Benefícios Fiscais (právna úprava
týkajúca sa daňových výhod) a Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas (zákon o dani z príjmu
právnických osôb) sú dividendy, ktoré sa vyplácajú dôchod
kovým fondom, ktoré boli založené a vykonávajú svoju činnosť
podľa portugalského práva, v celom rozsahu oslobodené od
dane z príjmu právnických osôb, zatiaľ čo pre dividendy,
ktoré sa vyplácajú dôchodkovým fondom so sídlom mimo
územia Portugalska, je splatná daň z príjmu právnických
osôb, ktorej sadzba sa môže pohybovať medzi 20 % a 10 % v
závislosti od toho, či existuje bilaterálna dohoda medzi Portu
galskom a štátom, v ktorom má dôchodkový fond svoje sídlo a
prípadne akú má táto podobu. Táto daň z príjmu právnických
osôb sa vyberá zrážkou pri zdroji, ktorá je konečná.

Rozdielne zaobchádzanie, ktoré stanovuje portugalské právo v
neprospech dôchodkových fondov so sídlom mimo Portugalska,
vedie k tomu, že sú investície týchto fondov do portugalských
podnikov menej výhodné a atraktívne. Dotknutá daňová právna
úprava je z tohto dôvodu podľa článku 63 ZFEU a článku 40
Dohody o EHP zakázaným obmedzením.

Odporca: Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs

Prejudiciálna otázka
Môže tovar pochádzajúci zo štátov mimo Spoločenstva a ozna
čený ochrannou známkou Spoločenstva, ktorý podlieha colnej
kontrole v členskom štáte a prepravuje sa z nečlenského štátu
do iného nečlenského štátu, predstavovať „napodobeninu“ v
zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) nariadenia 1383/2003/ES (1),
ak neexistujú dôkazy, ktoré by nasvedčovali tomu, že tento
tovar bude uvedený na trh v Európskom spoločenstve, či už v
súlade s colným režimom alebo prostredníctvom nelegálneho
šírenia?

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka
colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých
práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri
tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Ú. v. EÚ
L 196, s. 7; Mim. vyd. 02/013 s. 469).

Žaloba podaná 2. decembra 2009 — Európska komisia/
Helénska republika
(Vec C-500/09)
(2010/C 37/27)

Diskriminačné zaobchádzanie s dôchodkovými fondmi so
sídlom mimo územia Portugalska, ktoré negatívne ovplyvňuje
konkurencieschopnosť finančných trhov Európskej únie a
výnosy z investícií dôchodkových fondov sa nedá odôvodniť
žiadnym z dôvodov, ktoré predložila Portugalská republika.

Jazyk konania: gréčtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Lozano Palacios a
D. Triantafyllou)

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
2. decembra 2009 — Nokia Corporation/Her Majesty’s
Commissioners of Revenue and Customs

Žalovaná: Helénska republika

(Vec C-495/09)

Návrhy žalobkyne

(2010/C 37/26)

— rozhodnúť, že Helénska republika si tým, že naďalej uplat
ňovala ministerské nariadenie A1/44351/3608
z
12. októbra 2005, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú
zo smernice 97/67/ES (1) (v znení zmien a doplnení), a to
najmä z článku 9 ods. 1 a 2,

Jazyk konania: angličtina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

— zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

