
Rendelkező rész

1) Nem ellentétes az EK 43. és EK 56. cikkel, ha valamely tagállam
az ezen államban illetőséggel rendelkező társaság által fizetett
osztalék tekintetében az osztalékban részesülő, szintén ezen
államban illetőséggel rendelkező társaságok számára az osztalékfi-
zető társaság által a felosztott nyereség után megfizetett adó
hányadának megfelelő adójóváírást tesz lehetővé, míg azt nem teszi
lehetővé az ilyen osztalékban részesülő, más tagállamban illető-
séggel rendelkező társaságok számára, amelyek az előbbi államban
nem adókötelesek ezen osztalék tekintetében.

2) Nem ellentétes az EK 43. és EK 56. cikkel, ha a valamely tagállam
által más tagállammal kötött kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezményben előírt, és az előbbi államban illetőséggel rendelkező
társaság által fizetett osztalékban részesülő, az utóbbi államban
illetőséggel rendelkező társaság részére biztosított adójóváírási jog
nem terjed ki valamely olyan harmadik tagállamban illetőséggel
rendelkező társaságra, amellyel az első állam ilyen jogról nem
rendelkező kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött.
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Tárgy

A 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes
rendelkezéseinek Észtországban való alkalmazására tekintettel

történő módosításáról szóló, 2004. június 28-i 2004/85/EK
tanácsi irányelv (HL L 236, 10. o.) megsemmisítése – Jogalap

Rendelkező rész

1) A Bíróság az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányel-
vének módosításáról egyes rendelkezések Észtországban való alkal-
mazására tekintettel [helyesen: a 2003/54/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv egyes rendelkezéseinek Észtországban való alkal-
mazására tekintettel történő módosításáról] szóló, 2004. június
28-i 2004/85/EK tanácsi irányelvet – az Észt Köztársaságnak a
villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a
96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. június
26-i 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 21. cikke
(1) bekezdése b) és c) pontjának végrehajtása tekintetében 2008.
december 31-én túlmenő, 2012 végéig terjedő kiegészítő átmeneti
időszakot nyújtó, valamint 2009. január 1-jére a piacnak a
fogyasztás legalább 35 %-ára kiterjedő részleges megnyitását és a
végső fogyasztó feljogosított fogyasztóvá válásának küszöbértékéről
való évenkénti tájékoztatási kötelezettséget előíró részében –

megsemmisíti.

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezi a költségek viselésére.

4) A Lengyel Köztársaság, az Észt Köztársaság és az Európai Közös-
ségek Bizottsága maguk viselik saját költségeiket.
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