
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Landgericht Berlin w dniu 22 stycznia 
2010 r. — Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sonder- 
shausen przeciwko BVVG Bodenverwertungs- und 

-verwaltungs GmbH 

(Sprawa C-37/10) 

(2010/C 100/30) 

Język postępowania: niemiecki 

Sąd krajowy 

Landgericht Berlin 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sonder
shausen 

Strona pozwana: BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs 
GmbH 

Pytanie prejudycjalne 

1) Czy § 5 ust. 1 zdanie drugie i trzecie Flächenerwerbsveror
dnung, wydanego w wykonaniu § 4 ust. 3 pkt 1 Ausgleich
sleitungsgesetz, jest zgodny z art. 87 WE? 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Raad van State (Belgia) w dniu 25 stycznia 
2010 r. — 1. Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, 
2. Marc Janssens przeciwko Królestwu Belgii, 

interwenient: Luk Vangheluwe 

(Sprawa C-42/10) 

(2010/C 100/31) 

Język postępowania: niderlandzki 

Sąd krajowy 

Raad van State 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW 

Marc Janssens 

Strona pozwana: Królestwo Belgii 

Interwenient: Luk Vangheluwe 

Pytania prejudycjalne 

1) Czy art. 3 lit. b), art. 4 ust. 2, art. 5 i art. 17 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów 
dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemiesz
czania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i 
zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG ( 1 ), i artykuły 
oraz załączniki do decyzji Komisji 2003/803/WE z dnia 
26 listopada 2003 r. ustanawiającej wzór paszportu do 
celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, 
kotów i fretek ( 2 ) stoją na przeszkodzie uregulowaniu 
prawa krajowego, które w odniesieniu do paszportów dla 
kotów i fretek odsyła do wzoru i dodatkowych wymogów 
ustanowionych przez decyzję Komisji z dnia 26 listopada 
2003 r., jednakże przewiduje ponadto, że każdy paszport 
musi zawierać ujednolicony 13-cyfrowym numer, składa
jący się z „BE”, kodu ISO dla Belgii, dwucyfrowego numeru 
identyfikacyjnego podmiotu go wydającego oraz dziewięcio
cyfrowego numeru porządkowego? 

2) Czy art. 3 lit. b), art. 4 ust. 2, art. 5 i art. 17 ust. 2 
rozporządzenia nr 998/2003 […], i artykuły oraz załącz
niki do decyzji 2003/803 […] stoją na przeszkodzie uregu
lowaniu prawa krajowego, które zarządza korzystanie z 
europejskiego paszportu dla zwierząt domowych również 
jako dowodu identyfikacji i rejestracji dla psów i przewiduje 
przy tym, że używając samoprzylepnych etykiet dla celów 
identyfikacji osoby trzecie mogą dokonywać zmian danych 
identyfikacyjnych właściciela i zwierzęcia w częściach I-III 
paszportu zawierającego wpis upoważnionego do tego 
weterynarza, zaklejając wcześniejsze dane identyfikacyjne? 

( 1 ) Dz.U. L 146, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 312, s. 1. 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Symvoulio tis Epikrateias (Grecja) w dniu 
25 stycznia 2010 r. — Nomarchiaki Aftodioikisi 
Aitoloakarnanias i in., Elliniki Etaireia gia tin Prostasia 
tou Perivallontos kai tis Politistikis Klironomias i in., 
Pankosmio tameio gia tin fysi — WWF Ellas przeciwko 
Ministrowi środowiska, ładu przestrzennego i robót 

publicznych i in. 

(Sprawa C-43/10) 

(2010/C 100/32) 

Język postępowania: grecki 

Sąd krajowy 

Symvoulio tis Epikrateias
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