
4) Prawo pobytu w przyjmującym państwie członkowskim, z którego 
korzysta rodzic sprawujący faktycznie pieczę nad dzieckiem pracow
nika migrującego, gdy dziecko to odbywa naukę w tym państwie 
członkowskim, wygasa w chwili osiągnięcia pełnoletności przez to 
dziecko, chyba że dziecko nadal wymaga obecności i pieczy tego 
rodzica, aby móc kontynuować i ukończyć naukę. 

( 1 ) Dz.U. C 32 z 7.2.2009. 

Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 25 lutego 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Bundesverwaltungsgericht) — Müller 

Fleisch GmbH przeciwko Land Baden-Württemberg 

(Sprawa C-562/08) ( 1 ) 

(System nadzoru nad gąbczastą encefalopatią bydła — Rozpo
rządzenie (WE) nr 999/2001 — Bydło w wieku powyżej 30 
miesięcy — Ubój w normalnych warunkach — Mięso prze
znaczone do spożycia przez ludzi — Obowiązkowe badanie 
przesiewowe — Przepisy krajowe — Obowiązek badań prze
siewowych — Rozszerzenie — Bydło w wieku powyżej 

24 miesięcy) 

(2010/C 100/09) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Bundesverwaltungsgericht 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Müller Fleisch GmbH 

Strona pozwana: Land Baden-Württemberg 

Przedmiot 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — 
Bundesverwaltungsgericht — Wykładnia art. 6 ust. 1 w związku 
z rozdziałem A część I załącznika III do rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 
2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, 
kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych ence
falopatii (Dz.U L 147, s. 1), zmienionego rozporządzeniem 
Komisji (WE) nr 1248/2001 z dnia 22 czerwca 2001 r. 
(Dz.U. L 173, s. 12) — Poddanie wszystkich sztuk bydła w 

wieku powyżej 30 miesięcy podlegających normalnemu 
ubojowi do celów spożycia przez ludzi obowiązkowi badania 
na obecność BSE — Przepisy krajowe rozszerzające obowiązek 
badań na wszystkie sztuki bydła w wieku powyżej 24 miesięcy 

Sentencja 

Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady 
dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych 
gąbczastych encefalopatii i rozdział A część I załącznika III do tego 
rozporządzenia, zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1248/2001 z dnia 22 czerwca 2001 r., nie stoją na przeszkodzie 
obowiązywaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wszystkie 
sztuki bydła w wieku powyżej 24 miesięcy muszą być poddane badaniu 
na obecność gąbczastej encefalopatii bydła. 

( 1 ) Dz.U. C 69 z 21.3.2009. 

Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 25 lutego 2010 r. 
(wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Fővárosi Bróg — Republika Węgierska) — 
Sió-Eckes Kft. przeciwko Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatal Központi Szerve 

(Sprawa C-25/09) ( 1 ) 

(Wspólna polityka rolna — Rozporządzenie (WE) nr 2201/96 
— Wspólna organizacja rynków przetworów owocowych i 
warzywnych — Rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 — 
System pomocy w sektorze przetworów owocowych i warzyw
nych — Przetwory — Brzoskwinie w syropie lub naturalnym 

soku owocowym — Wyroby gotowe) 

(2010/C 100/10) 

Język postępowania: węgierski 

Sąd krajowy 

Fővárosi Bíróság 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Sió-Eckes Kft. 

Strona pozwana: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Központi Szerve
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