
Jogalapok és fontosabb érvek 

A fellebbező arra hivatkozik, hogy az Elsőfokú Bíróság a megtá
madott ítélet bizonyos részei tekintetében jogi hibát vétett el, és 
ezáltal megsértette a közösségi jogot négy lényeges pontban: 

1. az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy 
a rendelet 7. cikke (2) bekezdésének b) pontját kötelező 
rendelkezésként értelmezte; 

2. az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy 
a rendelet 7. cikke (2) bekezdésének b) pontját az 
arányosság közösségi jogi elvével összeegyeztethetőnek 
tekintette; 

3. az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot az annak 
megállapítását célzó teszt megfogalmazásakor és alkalmazá
sakor, hogy a felperes az anyavállalat tulajdonában és ellen 
őrzése alatt állt-e; 

4. az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot annak megál
lapításakor, hogy a Tanács eleget tett indokolási kötelezett
ségének a felperes listára való felvételéről szóló határozata 
tekintetében. 

Következésképpen a fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság 

1. helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet; 

2. adjon helyt a T-246/08 és T-332/08. sz. ügyben benyújtott 
kérelmeknek; 

3. semmisítse meg az Iránnal szembeni korlátozó intézkedé
sekről szóló 2008/475/EK tanácsi határozat melléklete B 
részének 4. pontját, amennyiben az a Melli Bank plc-re 
vonatkozik; 

4. amennyiben a Bíróság megállapítja, hogy a rendelet 7. cikke 
(2) bekezdésének b) pontja kötelező hatállyal bír, a 
423/2007/EK tanácsi rendelet 7. cikke (2) bekezdésének b) 
pontját nyilvánítsa alkalmazhatatlannak; 

5. a Tanácsot kötelezze a fellebbezési eljárás és az Elsőfokú 
Bíróság előtti eljárás során felmerült költségek viselésére. 

( 1 ) Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 423/2007/EK 
tanácsi rendelet 7. cikke (2) bekezdésének végrehajtásáról szóló, 
2008. június 23-i 2008/475/EK tanácsi határozat, HL 2008. L 
163., 29. o. 

( 2 ) Az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. április 
19-i 423/2007/EK tanácsi rendelet (HL 2007. L 103., 1. o.). 

A Corte suprema di cassazione (Olaszország) által 2009. 
szeptember 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti 
kérelem — Gennaro Curia kontra Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Agenzia delle Entrate 

(C-381/09. sz. ügy) 

(2009/C 282/53) 

Az eljárás nyelve: olasz 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Corte suprema di cassazione (Olaszország). 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Gennaro Curia. 

Alperes: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle 
Entrate. 

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés 

A hitelnyújtás és -közvetítés ügyleteinek, valamint a hitelek hite
lező általi kezelésének a tagállamok által meghatározott feltételei 
mellett biztosított HÉA semlegességnek és HÉA mentességnek a 
hatodik irányelvben megállapított közösségi jogi elveinek értel
mében a nemzeti büntetőjog szerint bűncselekménynek minő
sülő uzsorakölcsönnel kapcsolatos tevékenységek adókötelesek- 
e, és amely tevékenységek tekintetében gazdasági értelemben 
versenyhelyzet feltételezhető az annak megfelelő — a nemzeti 
jog alapján HÉA köteles, de amennyiben „finanszírozási 
ügyletnek” tekinthető, úgy a nemzeti jog alapján adómentesnek 
nyilvánított — pénzkölcsönnel kapcsolatos jogszerű tevékeny
ségekkel szemben? 

2009. október 6-án benyújtott kereset — az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Nagy-Britannia és Észak- 

Írország Egyesült Királysága 

(C-394/09. sz. ügy) 

(2009/C 282/54) 

Az eljárás nyelve: angol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: 
A. Alcover San Pedro, B. McArdle, meghatalmazottak) 

Alperes: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

HU 2009.11.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 282/31


