
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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Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) — Wykładnia art. 
27 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 
1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień 
celnych, zmienionego na mocy rozporządzenia (EWG) nr 
3357/91 (Dz.U. L 105, s. 1) — Przesyłki wysyłane bezpo 
średnio z kraju trzeciego do odbiorcy we Wspólnocie, z których 
każda przedstawia niewielką wartość, ale które wysyłane są w 
formie przesyłki łącznej o całkowitej wartości rzeczywistej prze
kraczającej przepisową wartość maksymalną 

Sentencja 

Przepis art. 27 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 
marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, 
zmienionego na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3357/91 z dnia 7 
listopada 1991 r. nie sprzeciwia się objęciu zwolnieniem z należności 
celnych przywozowych przesyłek łącznych, obejmujących towary, których 
całkowita rzeczywista wartość przekracza pułap określony we wska
zanym art. 27, ale z których każdy towar ujęty oddzielnie przedstawia 
niewielką wartość, pod warunkiem iż każda paczka wchodząca w skład 
przesyłki łącznej zaadresowana jest indywidualnie do odbiorcy znajdu
jącego się we Wspólnocie Europejskiej. W tym względzie bez znaczenia 
jest okoliczność, iż kontrahent tychże odbiorców sam ma siedzibę we 
Wspólnocie Europejskiej, jeżeli towary przesyłane są do wskazanych 
odbiorców bezpośrednio z państwa trzeciego. 

( 1 ) Dz.U. C 92 z 12.4.2008. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 25 czerwca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
no 5 de San Javier — Hiszpania) — Roda Golf & Beach 

Resort SL 

(Sprawa C-14/08) ( 1 ) 

(Współpraca sądowa w sprawach cywilnych — Wniosek o 
wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Właściwość 
Trybunału — Pojęcie „spór” — Rozporządzenie (WE) nr 
1348/2000 — Doręczanie dokumentów pozasądowych poza 

postępowaniem sądowym — Akt notarialny) 

(2009/C 205/10) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n o 5de San Javier 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Roda Golf & Beach Resort SL 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Javier — 

Wykładnia art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1348/2000 
z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w państwach 
członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w spra
wach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 160, s. 37) — Dorę
czanie dokumentów wyłącznie pozasądowych między podmio
tami prywatnymi przy użyciu zasobów rzeczowych i personelu 
sądów Unii Europejskiej poza jakimkolwiek postępowaniem 
sądowym 

Sentencja 

Doręczenie poza postępowaniem sądowym aktu notarialnego — 
takiego jak ten stanowiący przedmiot postępowania przed sądem 
krajowym — jest objęte zakresem zastosowania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania 
w państwach członkowskich sądowych i pozasądowych dokumentów w 
sprawach cywilnych i handlowych. 

( 1 ) Dz.U. C 92 z 12.4.2008. 

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 lipca 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Juzgado de lo Mercantil n o 1 de Alicante y 
n o 1 de Marca Comunitaria — Hiszpania) — Fundación 
Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA) 
przeciwko Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta 

Product & Position SA 

(Sprawa C-32/08) ( 1 ) 

(Rozporządzenie (WE) nr 6/2002 — Wzory wspólnotowe — 
Artykuły 14 i 88 — Właściciel wzoru wspólnotowego — 

Niezarejestrowany wzór — Wzór opracowany na zlecenie) 

(2009/C 205/11) 

Język postępowania: hiszpański 

Sąd krajowy 

Juzgado de lo Mercantil n o 1 de Alicante y n o 1 de Marca 
Comunitaria 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Fundación Española para la Innovación de la 
Artesanía (FEIA) 

Strona pozwana: Cul de Sac Espacio Creativo SL, Acierta Product 
& Position SA 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Juzgado de lo Mercantil n o 1 de Alicante y n o 1 de Marca 
Comunitaria — Wykładnia art. 14 ust. 1 i 3 oraz art. 88 ust. 
2 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 
2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. L 3, s. 1) 
— Posiadacze praw — Prawo przysługujące pracodawcy lub 
twórcy będącemu pracownikiem — Pojęcia
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