
2) Wykładni rozporządzenia nr 1347/2001 należy dokonywać w ten 
sposób, że nie ma ono wpływu na ważność i możliwość korzys
tania, o których mowa w jednej z sytuacji wskazanych w art. 13 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 
r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia 
produktów rolnych i środków spożywczych, przez osoby trzecie z 
istniejących znaków towarowych, w których zawarte jest słowo 
„Bavaria”, zarejestrowanych w dobrej wierze przed datą złożenia 
wniosku o rejestrację chronionego oznaczenia geograficznego 
„Bayerisches Bier”, pod warunkiem że do tych znaków towarowych 
nie mają zastosowania podstawy nieważności lub wygaśnięcia, o 
których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c) i g) oraz art. 12 ust. 2 lit. b) 
pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 
r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do znaków towarowych. 

( 1 ) Dz.U. C 247 z 20.10.2007. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 lipca 2009 — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Włoskiej 

(Sprawa C-369/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Pomoc państwa — Środki zmierzające do wykonania wyroku 
Trybunału — Artykuł 228 WE — Kary pieniężne — 

Grzywna — Ryczałt) 

(2009/C 205/05) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
E. Righini, I. Hadjiyiannis et D. Triantafyllou, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: A. Samoni- 
Rantou et P. Mylonopoulos, agents, V. Christianos et P. Anestis, 
dikigoroi) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Brak 
wykonania wyroku Trybunału z dnia 12 maja 2005 r. w 
sprawie C-415/03 — Naruszenie art. 3 i 4 decyzji Komisji z 
dnia 11 grudnia 2002 r. 2003/372/WE w sprawie pomocy 
przyznanej przez Grecję Olympic Airways (Dz.U. L 132, s. 1) 
— Brak podjęcia środków w celu odzyskania pomocy 
niezgodnej z traktatem oraz pomocy przyznanej z naruszeniem 
prawa — Wniosek o nałożenie okresowej kary pieniężnej 

Sentencja 

1) Nie podejmując w dniu, w którym upłynął termin wyznaczony w 
uzasadnionej opinii, środków w zakresie wykonania wyroku z dnia 
12 maja 2005 r. w sprawie C 415/03 Komisja przeciwko Grecji, 
dotyczących zwrotu pomocy uznanej za nielegalną i niezgodną ze 
wspólnym rynkiem, na podstawie art. 3 decyzji Komisji 

2003/372/WE z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie pomocy 
przyznanej przez Grecję spółce Olympic Airways, Republika Grecka 
uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej decyzji 
oraz na mocy art. 228 ust. 1 WE. 

2) Republika Grecka wpłaci Komisji Wspólnot Europejskich, na 
rachunek „Dochody własne Wspólnot Europejskich”, okresową 
karę pieniężną w wysokości 16 000 EUR za każdy dzień zwłoki 
w wykonaniu środków niezbędnych do zastosowania się do ww. 
wyroku z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie Komisja przeciwko 
Grecji, począwszy od miesiąca po ogłoszeniu niniejszego wyroku, 
do czasu wykonania rzeczonego wyroku z dnia 12 maja 2005 r. 

3) Republika Grecka wpłaci Komisji Wspólnot Europejskich, na 
rachunek „Dochody własne Wspólnoty Europejskiej”, ryczałt w 
kwocie 2 milionów EUR. 

4) Republika Grecka pokrywa koszty postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.11.2007. 

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 lipca 2009 r. — 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu 

Hiszpanii 

(Sprawa C-397/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału — Spółki kapita 
łowe — Dyrektywa 69/335/EWG — Artykuł 2 ust. 1 i 3, art. 
4 ust. 1, i art. 7 — Podatek kapitałowy — Zwolnienie — 
Warunki — Przeniesienie rzeczywistego centrum zarządzania 
lub siedziby statutowej z jednego państwa członkowskiego do 
innego państwa członkowskiego — Podatek kapitałowy od 
kapitału przeznaczonego na cele działalności gospodarczej 
wykonywanej w państwie członkowskim przez oddziały lub 
stałe zakłady spółek z siedzibą w innym państwie członkow

skim) 

(2009/C 205/06) 

Język postępowania: hiszpański 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
E. Gippini Fournier i M. Afonso, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciele: B. Plaza 
Cruz i M. Muñoz Pérez, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. 
dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału 
(Dz.U. L 249, s. 25 — Przeniesienie siedziby spółki — Uregu
lowanie krajowe przewidujące opodatkowanie przeniesienia 
siedziby o ile spółka nie podlegała podatkowi kapitałowemu 
w państwie członkowskim pochodzenia — Przesłanki stoso
wania obowiązkowych zwolnień
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Sentencja 

1) Królestwo Hiszpanii: 

— uzależniając zwolnienie z podatku kapitałowego czynności, o 
których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 
69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków 
pośrednich od gromadzenia kapitału, w brzmieniu zmienionym 
dyrektywą Rady 73/79/EWG z dnia 9 kwietnia 1979 r., 
dyrektywą Rady 73/80/EWG z dnia 9 kwietnia 1973 r. 
oraz dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 
1985 r., od warunków przewidzianych w art. 96 Disposición 
Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (drugiego przepisu dodatkowego tekstu ujed
noliconego ustawy o podatku od spółek), zatwierdzonego przez 
królewski dekret z mocą ustawy nr 4/2004 z dnia 5 marca 
2004 r., 

— opodatkowując podatkiem kapitałowym przeniesienie z innego 
państwa członkowskiego do Hiszpanii rzeczywistego centrum 
zarządzania lub siedziby statutowej spółek, które nie podlegały 
podobnemu podatkowi w państwie członkowskim pochodzenia, 
oraz 

— opodatkowując podatkiem kapitałowym kapitał przeznaczony 
do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Hisz
panii przez oddziały lub stałe zakłady spółek z siedzibą w 
państwie członkowskim, które nie stosuje podobnego podatku, 

uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy dyrektywy 
69/335, w brzmieniu nadanym jej dyrektywami 73/79, 
73/80 i 85/303. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Królestwo Hiszpanii zostaje obciążone kosztami postępowania 

( 1 ) Dz.U. C 269 z 10.11.2007. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 czerwca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Raad van State — Niderlandy) — 
Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV przeciwko 

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(Sprawa C-430/07) ( 1 ) 

(Decyzja 2000/764/WE — Badania na obecność i monitoro
wanie epidemiologiczne gąbczastej encefalopatii bydła — 
Rozporządzenie (WE) nr 2777/2000 — Środki wspierania 
rynku — Środki weterynaryjne — Wkład Wspólnoty do 
finansowania części kosztów testów — Dyrektywa 
85/73/EWG — Uprawnienie państw członkowskich do finan
sowania części kosztów nieponoszonych przez Wspólnotę w 
drodze poboru opłat krajowych za inspekcje mięsa lub opłat 

na walkę z epizootiami) 

(2009/C 205/07) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Raad van State 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV 

Strona pozwana: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwa
liteit 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Nederlandse Raad van State — Wykładnia art. 1 ust. 3 decyzji 
Komisji 2000/764/WE z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie 
badania bydła na obecność gąbczastej encefalopatii bydła i 
zmieniającą decyzję 98/272/WE w sprawie pomiarów epidemio
logicznych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) 
(Dz.U. L 305, s. 35), art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 2777/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. przyjmujące 
wyjątkowe środki wsparcia dla rynku wołowiny (Dz.U. L 321, 
s. 47), art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/99 
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej poli
tyki rolnej (Dz.U. L 160, s. 103), rozporządzenia Rady (WE) nr 
1254/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej orga
nizacji rynku wołowiny i cielęciny (Dz.U. L 160, s. 21) oraz art. 
5 ust. 4 zdanie ostatnie dyrektywy Rady 85/73/EWG dnia 29 
stycznia 1985 r. w sprawie finansowania inspekcji i kontroli 
weterynaryjnych objętych dyrektywami 89/662/EWG, 
90/425/EWG, 90/675/EWG i 91/496/EWG (Dz.U. L 32, s. 
14), zmienionej i skonsolidowanej dyrektywą 96/43/WE (Dz.U. 
L 162, s. 1) — Badania na obecność BSE — Zatwierdzone 
szybkie testy — Wyłączne finansowanie przez Wspólnotę lub 
obowiązkowe współfinansowanie przez państwa członkowskie 
z przeniesieniem kosztów na podmioty gospodarcze w drodze 
opłat — Wyrok w sprawie C 239/01 Niemcy przeciwko 
Komisji 

Sentencja 

1) Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2777/2000 z 
dnia 18 grudnia 2000 r. przyjmującego nadzwyczajne środki 
wspierania rynku wołowiny i cielęciny, zmienionego rozporządze
niem Komisji (WE) nr 111/2001 z dnia 19 stycznia 2001 r. 
należy interpretować w ten sposób, że przepisem tym objęte są testy 
na obecność gąbczastej encefalopatii bydła wykonywane obowiąz
kowo w Niderlandach w maju i czerwcu 2001 r., na całym mięsie 
pochodzącym od bydła w wieku powyżej 30 miesięcy poddanego 
ubojowi do spożycia przez ludzi. 

2) Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia nr 2777/20000, zmienionego 
rozporządzeniem 111/2001 należy interpretować w ten sposób, że 
zakaz wprowadzania do obrotu mięsa bydła w wieku powyżej 30 
miesięcy, które nie uzyskało wyniku negatywnego w testach na 
obecność gąbczastej encefalopatii bydła, nałożony od dnia 1 
stycznia 2001 r., stanowi środek weterynaryjny w rozumieniu 
art. 1 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/99 z 
dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej, mieszczący się w ramach programów zwalczania i monito
rowania gąbczastej encefalopatii bydła.
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