
A második jogalapban a fellebbező előterjeszti, hogy az Elsőfokú
Bíróság hibás jogi szempontokat alkalmazott, azáltal hogy az EK
95. cikk (5) bekezdése értelmében vett sajátos probléma fennál-
lása vizsgálatának kontextusában úgy határozott, hogy

i) a levegő minőségére vonatkozó sajátos probléma fennállását
kizárólag az a 1999/30/EK irányelv (2) kritériumai alapján
kell megvizsgálni anélkül, hogy a tagállam képtelensége a
határokon átnyúló szennyezés megelőzésére irányuló intézke-
dések meghozatalára, valamint olyan kritériumok, mint a
népsűrűség, a forgalom intenzitása sok területen és a telepü-
léseknek a közutak mentén való elhelyezkedése abban
szerepet játszana; és

ii) a fent említett értelemben vett sajátos probléma nem állhat
fenn, ha nagyon kisszámú tagállamban szintén fennáll a
levegő minőségével kapcsolatos probléma.

(1) A Holland Királyság által az EK-Szerződés 95. cikkének (5) bekezdése
alapján bejelentett, dízel gépjárművek részecskekibocsátásának határ-
értékeit meghatározó nemzeti rendelkezésekről szóló, 2006.
május 3-i 2006/372/EK bizottsági határozat (HL 2006, L 142.,
16. o.).

(2) A környezeti levegőben lévő kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és
nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határérté-
kekről szóló, 1999. április 22-i tanácsi irányelv (HL 1999, L 163.,
41. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 4. kötet, 164. o.).
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Kereseti kérelmek

– A Bíróság állapítsa meg, hogy a Görög Köztársaság

a) mivel a külföldi eredetű osztalékok vonatkozásában a
nemzeti eredetű osztalékok számára előírtnál kedvezőtle-
nebb rendszert alkalmazott, nem teljesítette az EK 56. és

az EK 43. cikkből, valamint az EGT-Megállapodás 40. és
31. cikkeiből eredő kötelezettségeit;

b) mivel hatályban tartotta a jövedelemadóról szóló törvény-
könyv (a legutóbb a 3296/2004 törvénnyel módosított
2238/1994 törvény) rendelkezéseit, amelyek szerint a
külföldi személyegyesülési társaságokat Görögországban a
nemzeti társaságokat sújtóknál magasabb adó terheli, nem
teljesítette az EK 43. cikkből és az EGT-Megállapodás 31.
cikkéből eredő kötelezettségeit.

– A Bíróság kötelezze a Görög Köztársaságot a költségek viselé-
sére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság azt állítja, hogy a tagállamok a külföldi eredetű
osztalékokra nem vethetnek ki adót a belföldi osztalékokra
vonatkozóknál magasabb adókulcsokat alkalmazva.

A görög adójogban előírt, a társaság tagjainak juttatott társasági
haszon kettős adóztatásának elkerülésére irányuló adómentesség
csak a belföldi eredetű osztalékok tekintetében alkalmazható.

A görög adójog tehát azt a hatást keletkezteti, hogy azoknak a
személyeknek a számára, akiket Görögországban terhel teljes-
körű adókötelezettség kevésbé vonzóvá teszi, hogy saját tőké-
jüket valamely más tagállamban letelepedett társaságokba
fektessék be.

A görög szabályozás rendelkezéseinek ezen túl korlátozó
hatással is jár a más tagállamokban letelepedett társaságok
vonatkozásában, mivel akadályozza, hogy e társaságok Görögor-
szágban gyűjtsenek tőkét.

Mivel a nem görög eredetű tőkékből származó jövedelem kedve-
zőtlenebb bánásmódban részesül, mint a Görögországban letele-
pedett társaságok által juttatott osztalék, a más tagállamban lete-
lepedett társaságokban való részesedések kevésbé vonzóak a Gö-
rögországban letelepedett befektetők számára, mint a görögor-
szági székhellyel rendelkező társaságokban való részvétel.

Ebből következik, hogy a szóban forgóhoz hasonló jogszabályi
rendelkezések a tőke szabad áramlásának akadályát képezik,
amit főszabály szerint az EK 56. cikk tilt.

Azok esetében, akiket Görögországban terhel teljeskörű adóköte-
lezettség, és olyan külföldi társasági részesedésekkel rendel-
keznek, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy egyértelműen
befolyásolni tudják a társaság döntéseit, és meghatározzák ennek
tevékenységét, hasonlóképpen, a letelepedés szabadságának az
EK 43. cikk által tiltott korlátozása valósul meg.
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