
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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3) Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia nr 2777/2000, zmienionego 
rozporządzeniem 111/2001 oraz art. 4 i art. 5 ust. 4 akapit 
drugi dyrektywy Rady 85/73/EWG z dnia 29 stycznia 1985 r. w 
sprawie finansowania badania i kontroli sanitarnej zwierząt obję
tych dyrektywami 89/662/EWG, 90/425/EWG, 90/675/EWG i 
91/496/EWG, zmienionej i skonsolidowanej dyrektywą Rady 
96/43/WE z dnia 26 czerwca 1996 r. należy interpretować w 
ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, by państwa 
członkowskie pobierały opłaty krajowe mające na celu sfinanso
wanie kosztów testów na obecność gąbczastej encefalopatii bydła. 
Całkowita kwota opłat związanych z ubojem bydła przeznaczonego 
do spożycia przez ludzi powinna być ustalona z poszanowaniem 
zasad przyjętych w odniesieniu do opłat wspólnotowych, według 
których z jednej strony kwota ta nie może przekraczać poniesionych 
kosztów, które obejmują wynagrodzenia i koszty ubezpieczeń 
społecznych oraz koszty administracyjne związane z wykonywa
niem takich testów, a z drugiej — bezpośredni lub pośredni 
zwrot takich opłat nie jest dozwolony. 

( 1 ) Dz.U. C 297 z 8.12.2007. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 lipca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez High Court of Justice (Queen's Bench 
Division) — Zjednoczone Królestwo) — The Queen, 
S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and 
Minerals Ltd, Hercules Inc. przeciwko Secretary of State 

for the Environment, Food and Rural Affairs 

(Sprawa C-558/07) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 — Chemikalia — 
Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograni
czeń w zakresie chemikaliów (REACH) — Termin „mono
mery” — Ważność — Proporcjonalność — Równość trakto

wania) 

(2009/C 205/08) 

Język postępowania: angielski 

Sąd krajowy 

High Court of Justice (Queen's Bench Division) 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake 
Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc. 

Strona pozwana: Secretary of State for the Environment, Food 
and Rural Affairs 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
High Court of Justice, Queen's Bench Division — Wykładnia i 

ważność art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w 
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Euro
pejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) 
nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. 
L 396, s. 1) — Termin „monomery” 

Sentencja 

1) Termin „monomery” użyty w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 
2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stoso
wanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia 
Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 
1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 
793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE, 
dotyczy wyłącznie monomerów w postaci przereagowanej, zawar
tych w polimerach. 

2) Analiza drugiego pytania nie ujawniła żadnej okoliczności mogącej 
wpłynąć na ważność art. 6 ust. 3 rozporządzenia nr 1907/2006. 

( 1 ) Dz.U. C 51 z 23.2.2008 r. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 lipca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) 
— Har Vaessen Douane Service BV przeciwko 

Staatssecretaris van Financiën 

(Sprawa C-7/08) ( 1 ) 

(Zwolnienie z należności celnych przywozowych — Rozporzą
dzenie (EWG) nr 918/83 — Artykuł 27 — Towary o niewiel
kiej wartości pojedynczej wysyłane w przesyłce łącznej — 
Przesyłki wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do 

odbiorcy we Wspólnocie) 

(2009/C 205/09) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Hoge Raad der Nederlanden 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Har Vaessen Douane Service BV 

Strona pozwana: Staatssecretaris van Financiën
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