
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. 
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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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