
Tárgy 

Fellebbezés az Elsőfokú Bíróság (hatodik tanács) által a 
T-206/07. sz., Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hard
ware kontra Tanács ügyben 2008. január 29-én hozott ítélet 
ellen, amellyel az Elsőfokú Bíróság elutasította a felperesnek a 
Kínai Népköztársaságból és Ukrajnából származó vasalódeszkák 
behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kiveté
séről és a kivetett ideiglenes vám végleges beszedéséről szóló, 
2007. április 23-i 452/2006/EK tanácsi rendelet (HL 2007 L 
109., 12. o.) azon részében való megsemmisítése iránti kere
setét, amely a felperes által gyártott vasalódeszkák importjára 
dömpingellenes vámot vezetett be — Az Elsőfokú Bíróság 
által tett megállapítások tárgyi pontatlanságából és a védelemhez 
való jognak az Elsőfokú Bíróság által megállapított megsértésére 
vonatkozó szankciók hiányából származó téves jogalkalmazás 
— Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező orszá
gokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről 
szóló, 1995. december 22-i 384/96/EK tanácsi rendelet (HL 
1996 L 56., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 10. 
kötet, 45. o.) 2. cikke (7) bekezdése c) pontjának, valamint 20. 
cikke (4) és (5) bekezdésének az értelmezése — „Piacgazdasági 
bánásmódban részesülő vállalkozás” fogalma, és a dömping
ellenes vizsgálat tárgyát képező vállalkozás számára az esetleges 
észrevételeinek megtétele céljából biztosított tíz napos mini
mális határidő terjedelme 

Rendelkező rész 

1. A Bíróság megsemmisíti az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósá
gának a T-206/07. sz., Shunde Yongjian Housewares & Hard
ware kontra Tanács ügyben 2008. január 29-én hozott ítéletét 
azon részében, amelyben az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy 
a Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd 
védelemhez való jogát nem érintette az Európai Közösségben 
tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behoza
tallal szembeni védelemről szóló, 1995. december 22-i 
384/96/EK tanácsi rendelet (HL L 56., 1. o.) 20. cikke (5) 
bekezdésének megsértése. 

2. A Bíróság megsemmisíti a Kínai Népköztársaságból és Ukrajnából 
származó vasalódeszkák behozatalára vonatkozó végleges 
dömpingellenes vám kivetéséről és a kivetett ideiglenes vám végleges 
beszedéséről szóló, 2007. április 23-i 452/2007/EK tanácsi 
rendeletet (HL L 109., 12. o.) azon részében, amely dömping
ellenes vámot vet ki a Foshan Shunde Yongjian Housewares & 
Hardware Co. Ltd által gyártott vasalódeszkák behozatala tekin
tetében. 

3. A Bíróság az Európai Unió Tanácsát kötelezi az első- és másod
fokú eljárás költségeinek viselésére. 

4. Az Európai Közösségek Bizottsága, a Vale Mill (Rochdale) Ltd, a 
Pirola SpA, a Colombo New Scal SpA és az Olasz Köztársaság 
maguk viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 158., 2008.6.21. 

A Bíróság (első tanács) 2009. október 6-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság 

(C-153/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Szolgáltatásnyújtás szabad
sága — Az EK 49. cikk és az EGT-megállapodás 36. cikke — 
Közvetlen adóztatás — Jövedelemadó — Bizonyos belföldi 
szervezetek és intézmények által szervezett lottójátékokból és 
szerencsejátékokból származó nyereményekre korlátozott 

adómentesség) 

(2009/C 282/17) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: R. Lyal és 
L. Lozano Palacios, meghatalmazottak) 

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

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — Az EK 49. cikk és az EGT 36. 
cikkének megsértése — Nemzeti szabályozás, amelynek értel
mében a külföldön szervezett lottójátékokon és szerencsejáté
kokon nyert összegek jövedelemadó kötelesek, míg egyes 
Spanyolországban szervezett ilyen játékokból származó nyere
mények mentesek a jövedelemadó alól 

Rendelkező rész 

1. A Spanyol Királyság — mivel olyan adójogi szabályozást tart 
hatályban, amely adómentességben részesíti a Spanyol Király
ságban letelepedett és nem haszonszerzési céllal szociális jellegű 
vagy segítségnyújtási tevékenységet végző egyes közjogi szervezetek 
és intézmények által e tagállamban szervezett lottójátékokban, 
játékokban és fogadásokban való részvételből származó nyeremé
nyeket, míg ez az adómentesség nem terjed ki az Európai Unió 
más tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térség más állam
aiban letelepedett, ugyanilyen jellegű tevékenységet végző szerve
zetek és intézmények által szervezett lottójátékokból, játékokból és 
fogadásokból származó nyereményekre — nem teljesítette az EK 
49. cikkből és az 1992. május 2-i, Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodás 36. cikkéből eredő kötelezettségeit. 

2. A Bíróság a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja. 

3. Az Európai Közösségek Bizottsága és a Spanyol Királyság maguk 
viselik saját költségeiket. 

( 1 ) HL C 142., 2008.6.7.

HU C 282/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.21.


