
ugyanazon eljárás keretében korábban hozott végzésben számára előírt 
kötelezettségeknek, ha a bíróság számára az eljárás általános értékelé
sének végeztével, az összes körülményre tekintettel úgy tűnik, hogy az 
eljárásból való kizárás a meghallgatáshoz való jog nyilvánvaló és 
aránytalan megsértése volt. 

( 1 ) HL C 283., 2007.11.24. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2009. április 23-i ítélete — az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság 

(C-406/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Letelepedés szabadsága — 
A tőke szabad mozgása — Közvetlen adózás — Társasági 
részesedés osztalékának adóztatása — Személyegyesítő társa

ságok adókulcsa) 

(2009/C 141/14) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselő: D. Trian
tafyllou meghatalmazott) 

Alperes: Görög Köztársaság (képviselők: P. Mylonopoulos, M. 
Tassopoulou és I. Pouli meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 43 és az EK 56. cikk 
megsértése — A belföldi társaságok által fizetett osztalékra 
adókedvezményt biztosító, más tagállamban székhellyel rendel
kező társaságok által fizetett osztalékot e kedvezményből kizáró 
nemzeti szabályozás 

Rendelkező rész 

1) Mivel a külföldről származó osztalékra kevésbé előnyös adózási 
rendszert alkalmazott, mint a belföldről származó osztalékra, a 
Görög Köztársaság nem teljesítette az EK 43 és az EK 56. cikk
ből, valamint az 1992. május 2-i Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodás megfelelő, azaz 31. és 40. cikkéből eredő 
kötelezettségeit. 

Mivel hatályukban fenntartotta a jövedelemadóról szóló törvény
könyv (a 3296/2004 törvénnyel módosított 2238/1994 törvény) 
azon rendelkezéseit, amelyek alapján Görögországban a külföldi 
illetőségű személyek társaságainak adóterhe magasabb, mint a 
belföldi illetőségű személyek társaságaié, a Görög Köztársaság 
nem teljesítette az EK 43. cikkből és az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodás 31. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2) A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 269., 2007.11.10. 

A Bíróság (második tanács) 2009. április 2-i ítélete (a 
Tribunale ordinario di Nocera Inferiore [Olaszország] 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Lodato Gennaro 
& C. SpA kontra Istituto nazionale della previdenza sociale 

(INPS), SCCI 

(C-415/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Foglalkoztatásra nyújtott állami támogatások — A foglalkoz
tatási támogatásokról szóló iránymutatás — A regionális 
állami támogatásokról szóló iránymutatás — 2204/2002/EK 
rendelet — A „munkahelyteremtés” fogalma — A munka

helyek száma növekedésének kiszámítása) 

(2009/C 141/15) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Tribunale ordinario di Nocera Inferiore 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Lodato Gennaro & C. SpA 

Alperes: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), SCCI 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Tribunale ordinario di 
Nocera Inferiore — Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a 
foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásra történő alkalmazá
sáról szóló 2002. december 12-i 2204/2002/EK bizottsági 
rendelet (HL L 337., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. 
kötet 4. fejezet 273. o.) értelmezése — A támogatás elnyeré
séhez szükséges feltételek tiszteletben tartásának ellenőrzése — 
A munkahelyek száma növekedésének ellenőrzése — Számítási 
mód 

Rendelkező rész 

A foglalkoztatási támogatásokról szóló iránymutatást úgy kell értel
mezni annak ellenőrzése céljából, hogy növekedett-e a munkahelyek 
száma, hogy a felvételt megelőző év átlagos éves munkaegységét a 
felvételt követő év átlagos éves munkaegységével kell összehasonlítani. 

( 1 ) HL C 283., 2007.11.24.
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