
A Bíróság (első tanács) 2008. december 18-i ítélete – Az
Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság

(C-338/06. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés – 77/91/EGK második irányelv
– 29. és 42. cikk – Részvénytársaságok – Tőkeemelés – Rész-
vény- és részvényreátváltoztathatókötvény-jegyzési elsőbbség –

Megszüntetés – A részvényesek védelme – Egyenlő bánásmód)

(2009/C 44/05)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Braun
és R. Vidal Puig, meghatalmazottak)

Alperes: Spanyol Királyság (képviselő: F. Díez Moreno, meghatal-
mazott)

Az alperest támogató beavatkozók: Lengyel Köztársaság (képviselő:
E. Ośniecka-Tamecka, meghatalmazott), Finn Köztársaság
(képviselő: J. Heliskoski, meghatalmazott), Nagy-Britannia és
Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselő: V. Jackson, megha-
talmazott, segítője: J. Stratford barrister)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A biztosítékok egyenértékűvé
tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint ezek
tőkéje fenntartásának és módosításának tekintetében a tagál-
lamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei
védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti
társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 1976.
december 13-i 77/91/EGK második tanácsi irányelv [HL L 26.,
1977.1.31., 1. o. (magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet,
1. kötet, 8. o.)] 29. és 42. cikkének megsértése – A kisebbségi
részvényesek védelmének hiánya

Rendelkező rész

1) A Spanyol Királyság:

– mivel a tőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelé-
sekor a részvényjegyzési elsőbbséget nemcsak a részvényesek
számára biztosította, hanem a részvényre átváltoztatható kötvé-
nyek tulajdonosai számára is;

– mivel a részvényre átváltoztatható kötvények jegyzésére vonatkozó
elsőbbséget nemcsak a részvényesek számára biztosította, hanem
a korábbi részvénykibocsátásokhoz kapcsolódó részvényre átvál-
toztatható kötvények tulajdonosai számára is, és

– mivel nem írta elő, hogy a közgyűlés kizárhatja a részvényre
átváltoztatható kötvények jegyzésére vonatkozó elsőbbséget,

nem teljesítette a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a rész-
vénytársaságok alapításának, valamint ezek tőkéje fenntartásának
és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok
és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés [48.]
cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok

összehangolásáról szóló, 1976. december 13-i 77/91/EGK
második tanácsi irányelv 29. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3) A Bíróság a Spanyol Királyságot a költségek háromnegyed részének
viselésére kötelezi. Az Európai Közösségek Bizottságát a költségek
egynegyed részének viselésére kötelezi.

4) A Lengyel Köztársaság, a Finn Köztársaság, valamint Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága maguk viselik saját
költségeiket.

(1) HL C 261., 2006.10.28.

A Bíróság (harmadik tanács) 2008. december 22-i ítélete –

British Aggregates Association kontra Európai Közösségek
Bizottsága, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült

Királysága

(C-487/06. P. sz. ügy) (1)

(„Fellebbezés – Állami támogatás – Sóderre vonatkozó környe-
zetvédelmi adó az Egyesült Királyságban”)

(2009/C 44/06)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: British Aggregates Association (képviselők:
C. Pouncey, Solicitor és L. Van den Hende, advocaat)

A többi fél az eljárásban: Az Európai Közösségek Bizottsága
(képviselők: J. Flett, B. Martenczuk és T. Scharf, meghatalma-
zottak), Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
(képviselők: T. Harris, M. Hall és G. Facenna, meghatalmazottak)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (második kibővített tanács) T-210/02. sz.,
British Aggregates kontra Bizottság ügyben 2006. szep-
tember 13-án hozott azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés,
amellyel az Elsőfokú Bíróság, mint megalapozatlant, elutasította
a Bizottság 2002. április 24-i C (2002) 1478. sz. azon végleges
határozatának (N 863/01. sz. állami támogatás – Egyesült
Királyság/Sóderre vonatkozó adó ügy) részleges megsemmisítése
iránti kereseti kérelmet, amely nem emelt kifogást az Egyesült
Királyság kőbányáira vonatkozó adórendszert illetően

Rendelkező rész

1) A Bíróság hatályon kívül helyezi az Elsőfokú Bíróság T-210/02.
sz., British Aggregates Associaton kontra Bizottság ügyben 2006.
szeptember 13-án hozott ítéletét.

2009.2.21.C 44/4 Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU


