
Przedmiot 

Stwierdzenie nieważności rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w 
sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190, s. 1) — 
Wybór podstawy prawnej — Akt mający dwa cele lub dwa 
elementy składowe i wymagający kumulacji podstaw prawnych 
(art. 175 ust. 1 WE i art. 133 WE) 

Sentencja 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę
powania. 

3) Republika Francuska, Republika Austrii i Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pokryją własne koszty. 

( 1 ) Dz. U. C 294 z 2.12.2006. 

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 września 2009 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Tribunal de Pequena Instância Criminal do 
Porto — Portugalia) — Liga Portuguesa de Futebol 
Profissional (CA/LPFP), Bwin International Ltd, dawniej 
Baw International Ltd przeciwko Departamento de Jogos 

da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

(Sprawa C-42/07) ( 1 ) 

(Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Artykuł 49 WE — Ograniczenia w swobodnym świadczeniu 

usług — Prowadzenie gier losowych przez Internet) 

(2009/C 267/15) 

Język postępowania: portugalski 

Sąd krajowy 

Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Liga Portuguesa de Futebol Profissional 
(CA/LPFP), Bwin International Ltd, dawniej Baw International 
Ltd 

Strona pozwana: Departamento de Jogos da Santa Casa da Mise
ricórdia de Lisboa 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto — Wykładnia 
art. 43, 49 i 56 WE — Przepisy krajowe zastrzegające na rzecz 
jednego podmiotu obsługę w systemie monopolu gier losowych 
i loterii, uznające za taką działalność organizację, promocję i 
przyjmowanie, także przez Internet, zakładów sportowych — 
Zakazanie przedsiębiorstwu mającemu siedzibę w innym 
państwie członkowskim wykonującemu działalność w zakresie 
obsługi zakładów i loterii promocji, organizowania i obsługi 
zakładów i loterii przez Internet i wypłacania zwycięzcom 
wartości nagród 

Sentencja 

Artykuł 49 WE nie sprzeciwia się regulacji państwa członkowskiego 
takiej jak w postępowaniu przed sądem krajowym, która zakazuje 
podmiotom takim jak Bwin International Ltd, mającym siedzibę w 
innym państwie członkowskim, gdzie zgodnie z prawem świadczą 
podobne usługi, oferowania gier losowych przez Internet na terytorium 
rzeczonego państwa członkowskiego. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 24.3.2007. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 10 września 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Federalnej Niemiec 

(Sprawa C-269/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Swobodny przepływ pracowników — Rozporządzenie 
nr 1612/68 — Premia emerytalna — Podleganie nieograni

czonemu obowiązkowi podatkowemu) 

(2009/C 267/16) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawiciele: 
R. Lyal i W. Mölls, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Federalna Niemiec (Przedstawiciele: C. 
Blaschke i M. Lumma, pełnomocnicy, W Wellisch, Rechtsan
walt) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 12, 18 oraz 39 WE, jak również art. 7 rozporzą
dzenia Rady EWG nr 1612/68 z dnia 15 października 1968 r. 
w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz 
Wspólnoty (Dz.U. L 257, str. 2) — Uregulowanie krajowe doty
czące premii emerytalnych, uzależniające przyznanie premii od 
warunku podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatko
wemu w państwie członkowskim, przewidujące obowiązek 
zwrotu w przypadku zaprzestania podlegania nieograniczo
nemu obowiązkowi podatkowemu oraz nie zezwalające na 
wykorzystanie zgromadzonego kapitału na nabycie mieszkania 
używanego do własnych celów mieszkaniowych, jeśli nie jest 
ono położone na terytorium kraju
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Sentencja 

1) Republika Federalna Niemiec wprowadzając i utrzymując w mocy 
przepisy § 79–99 Einkommensteuergesetz (ustawy o podatku 
dochodowym) dotyczące dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych 
uchybiła zobowiązaniom, jakie ciążą na niej na mocy art. 39 
WE, art. 7 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1612/68 z dnia 
15 października 1968 r. w sprawie swobodnego przepływu 
pracowników wewnątrz Wspólnoty oraz art. 18 WE w zakresie, 
w jakim przepisy te: 

— odmawiają pracownikom przygranicznym oraz ich małżonkom 
prawa do premii emerytalnej, o ile nie podlegają oni nieogra
niczonemu obowiązkowi podatkowemu w tym państwie człon
kowskim; 

— nie zezwalają pracownikom przygranicznym na wykorzystanie 
subwencjonowanego kapitału dla celów nabycia lub wybudo
wania mieszkania służącego zaspokajaniu osobistych potrzeb 
mieszkaniowych, w sytuacji, gdy mieszkanie to nie jest poło 
żone w Niemczech; oraz 

— przewidują, że wskazana premia podlega zwrotowi, w przy
padku gdy podatnik przestanie podlegać nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu w tym państwie członkowskim. 

2) Republika Federalna Niemiec zostaje obciążona kosztami postępo
wania. 

( 1 ) Dz.U. C 199 z 25.8.2007. 

Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 10 września 2009 r. 
— Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice 

Greckiej 

(Sprawa C-416/07) ( 1 ) 

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — 
Dyrektywy 91/628/EWG i 93/119/WE — Rozporządzenie 
(WE) nr 1/2005 — Ochrona zwierząt podczas transportu i 
podczas uboju lub zabijania — Strukturalne i ogólne naru

szenie reguł wspólnotowych) 

(2009/C 267/17) 

Język postępowania: grecki 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: 
H. Tserepa-Lacombe i F. Erlbacher, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Grecka (przedstawiciele: S. Charitaki, 
S. Papaïoannou i E.-M. Mamouna, pełnomocnicy) 

Przedmiot 

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naru
szenie art. 5, 8, 9 i 18 ust. 2 dyrektywy Rady z dnia 19 
listopada 1991 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas trans
portu i zmieniającej dyrektywy 90/425/EWG i 91/496/EWG 
(Dz.U. L 340, str. 17) — Naruszenie art. 5 ust. 4, art. 6 ust. 
1, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15 ust. 1, art. 25, 26 i art. 27 ust. 1 
rozporządzenia Rady (EWG) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 
r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych 
z tym działań oraz zmieniającego dyrektywy 64/432/EWG i 
93/119/WE i rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. 2005 
L 3 str. 1) — Naruszenie art. 3, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i 
art. 8 dyrektywy Rady 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w 
sprawie ochrony zwierząt podczas uboju lub zabijania (Dz.U. L 
340, str. 21) 

Sentencja 

1) Nie przyjmując środków koniecznych do: 

— przeprowadzania przez właściwe władze obowiązkowych 
kontroli planów trasy; 

— ustanowienia w portach promowych lub w ich pobliżu miejsc 
odpoczynku dla zwierząt po ich rozładowaniu ze statków; 

— zapewnienia skutecznej realizacji kontroli środków transportu i 
zwierząt; 

— zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących ogłuszania 
zwierząt przy uboju oraz 

— zapewnienia odpowiednich inspekcji i kontroli ubojni, 

Republika Grecka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na 
mocy art. 5 część A ust. 2 lit. d) ppkt i) tiret pierwsze oraz art. 8 
dyrektywy Rady 91/628/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. w 
sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i zmieniającej dyrek
tywy 90/425/EWG oraz 91/496/EWG, zmienionej rozporządze
niem Rady (WE) nr 806/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r., oraz 
pkt 48 ppkt 7 lit. b) rozdziału VII załącznika do tej dyrektywy, 
zmienionej rozporządzeniem Rady (WE) nr 806/2003, a także 
art. 3, art. 5 ust. 1 lit. d), art. 6 ust. 1 i art. 8 dyrektywy Rady 
93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony 
zwierząt podczas uboju lub zabijania. 

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona. 

3) Republika Grecka zostaje obciążona dwiema trzecimi kosztów. 
Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona jedną trzecią 
kosztów. 

( 1 ) Dz.U. C 283 z 24.11.2007.
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