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2. Регламент (ЕО) № 1347/2001 трябва да се тълкува в
смисъл, че не засяга валидността на съществуващите
преди това марки на трети лица, в които се съдържа
думата „Bavaria“ и които са регистрирани добросъвестно
преди датата на подаване на заявката за регистрация на
защитеното географско указание „Bayerisches Bier“, както и
възможността за използване на тези марки, съот
ветстващо на някое от положенията, посочени в член 13
от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли
1992 година за защита на географски указания и наиме
нования за произход на селскостопанските и хранителни
продукти, при условие че тези марки не са засегнати от
основанията за недействителност или отмяна, предвидени
в член 3, параграф 1, букви в) и ж), както и в член 12,
параграф 2, буква б) от Първа директива 89/104/ЕИО на
Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на зако
нодателствата на държавите-членки относно марките.
(1) ОВ C 247, 20.10.2007 г.
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Комисията от 11 декември 2002 година относно
помощта, отпусната от Гърция на Olympic Airways,
Република Гърция не е изпълнила задълженията си по това
решение и по член 228, параграф 1 ЕО.
2) Осъжда Република Гърция да заплати на Комисията на
Европейските общности по сметка „Собствени ресурси на
Европейската общност“ периодична имуществена санкция в
размер на 16 000 EUR за всеки ден на забава на прила
гането на необходимите мерки, за да се съобрази с
решението от 12 май 2005 г. по дело Комисия/Гърция,
посочено по-горе, считано от изтичането на един месец
след обявяването на настоящото решение до изпълнението
на посоченото решение от 12 май 2005 г.
3) Осъжда Република Гърция да заплати на Комисията на
Европейските общности по сметка „Собствени ресурси на
Европейската общност“ еднократно платима сума в
размер на 2 милиона евро.
4) Осъжда Република Гърция да заплати съдебните разноски.
(1) ОВ C 269, 10.11.2007 г.

Решение на Съда (голям състав) от 7 юли 2009 г. —
Комисия на Европейските общности/Република Гърция
(Дело C-369/07) (1)
(Неизпълнение на задължения от държава-членка —
Държавни помощи — Мерки за изпълнение на решение
на Съда — Член 228 ЕО — Имуществени санкции —
Периодична имуществена санкция — Еднократно
платима сума)
(2009/C 205/05)
Език на производството: гръцки
Страни
Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: E.
Righini, I. Hadjiyiannis и D. Triantafyllou)

Решение на Съда (четвърти състав) от 9 юли 2009 г. —
Комисия на Европейските общности/Кралство Испания
(Дело C-397/07) (1)
(Неизпълнение на задължения от държава-членка —
Косвени данъци върху набирането на капитал — Капи
талови дружества — Директива 69/335/ЕИО — Член 2,
параграфи 1 и 3, член 4, параграф 1 и член 7 — Данък
върху вноските в капитала — Освобождаване — Условия
— Прехвърляне от една държава-членка в друга държавачленка на ефективния център на управление или на
регистрирания офис — Данък върху вноските в
капитала, с който се облага капиталът, предназначен
за търговска дейност, упражнявана в държава-членка
от филиалите или постоянните формирования на
дружества, установени в друга държава-членка)

Ответник: Република Гърция (представители: A. SamoniRantou и P. Mylonopoulos, V. Christianos и P. Anestis,
dikigoroi)

(2009/C 205/06)
Език на производството: испански

Предмет
Неизпълнение на задължение от държава-членка — Член 228
ЕО — Неизпълнение на Решение на Съда от 12 май 2005
година по дело C-415/03 — Нарушение на членове 3 и 4 от
Решение 2003/372/ЕО на Комисията от 11 декември 2002
година относно помощта, предоставена от Гърция на Olympic
Airways (ОВ L 132, стр. 1) — Непредприемане на мерки за
възстановяване на несъвместима с Договора помощ, както и на
незаконно предоставена помощ — Искане за определяне на
периодична имуществена санкция
Диспозитив
1) Като на датата, на която е изтекъл определеният в
мотивираното становище срок, не е приела мерките за
изпълнение на решението от 12 май 2005 г. по дело
Комисия/Гърция (C-415/03), свързано с връщането на
помощите, приети за незаконосъобразни и несъвместими с
общия пазар съгласно член 3 от Решение 2003/372/ЕО на

Страни
Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: E.
Gippini Fournier и M. Afonso)
Ответник: Кралство Испания (представители: B. Plaza Cruz и
M. Muñoz Pérez)
Предмет
Неизпълнение на задължения от държава-членка — Нарушение
на Директива 69/335/ЕИО на Съвета от 17 юни 1969 г.
относно косвените данъци върху набирането на капитал (ОВ L
249, стр. 25) — Прехвърляне на седалището на дружество —
Национална правна уредба, която предвижда облагане на
прехвърлянето на седалище, доколкото въпросното дружество
не се облага с данък върху вноската в държавата по произхода
— Условия за прилагането на задължителното освобождаване от
данък
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Диспозитив

Страни в главното производство

1) Кралство Испания:

Ищец: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

— като подчинява на условията, предвидени в член 96 от
втората допълнителна разпоредба към консолиди
раната редакция на Закона относно корпоративния
данък (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), одобрен с
Кралски декрет-закон № 4/2004 от 5 март 2004
година, освобождаването от данък върху вноските в
капитала на транзакциите, визирани в член 7,
параграф 1, буква б) от Директива 69/335/ЕИО на
Съвета от 17 юли 1969 година относно косвените
данъци върху набирането на капитал, изменена с
Директива 73/79/ЕИО на Съвета от 9 април 1973
г., с Директива 73/80/ЕИО на Съвета от 9 април
1973 г. и с Директива 85/303/ЕИО на Съвета от 10
юни 1985 г.;
— като облага с данък върху вноските в капитала прехвър
лянето от държава-членка в Испания на ефективния
център на управление или на регистрирания офис на
капиталови дружества, които не са били облагани с
подобен данък в държавата-членка по произход, и
— като облага с данък върху вноските капитала, пред
назначен за търговска дейност, упражнявана на
испанска територия от филиалите или постоянните
формирования на дружества, установени в държавачленка, която не прилага подобен данък,
е нарушило задълженията си съгласно Директива
69/335, изменена с Директиви 73/79, 73/80 и 85/303.
2) Отхвърля иска в останалата му част.
3) Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.
(1) ОВ C 269, 10.11.2007 г.
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Ответник: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Предмет
Преюдициално запитване — Nedelandse Raad van State —
Тълкуване на член 1, параграф 3 от Решение 2000/764/ЕО на
Комисията от 29 ноември 2000 г. относно откриването на спон
гиформната енцефалопатия при говедата и телетата и за
изменение на Решение 98/272/ЕО относно епидемиологичния
контрол на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L
305, стр. 35), на член 2, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) №
2777/2000 на Комисията от 18 декември 2000 г. относно
приемане на извънредни мерки за подпомагане на пазара на
говеждо и телешко месо (ОВ L 321, стр. 47), на член 1,
параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1258/1999 на
Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на общата
селскостопанска политика (ОВ L 160, стр. 103), на Регламент
(ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно
общата организация на пазара на говеждо и телешко месо (ОВ
L 160, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 3, том 28, стр. 80) и на член 5, параграф 4, последно
изречение от Директива 85/73/ЕИО на Съвета от 29 януари
1985 г. относно финансирането на здравните инспекции и
контрол на прясно месо и птиче месо (ОВ L 32, стр. 14
Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 5,
стр. 12), изменена и кодифицирана с Директива 96/43/ЕО (ОВ L
162, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г.,
глава 3, том 19, стр. 61) — Изследвания за СЕГ — Одобрени
бързи тестове — Финансиране изключително от Общността или
задължително участие във финансирането от страна на
държавите-членки като разходите се прехвърлят върху икономи
ческите оператори посредством събирани такси — Решение по
Дело С-239/01, Германия/Комисия
Диспозитив

Решение на Съда (трети състав) от 25 юни 2009 г.
(преюдициално
запитване
от
Raad
van
State,
Нидерландия) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon
BV/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Дело C-430/07) (1)
(Решение 2000/764/ЕО — Епидемиологично изследване и
наблюдение на спонгиформната енцефалопатия по
говедата — Регламент (ЕО) № 2777/2000 — Мерки за
подпомагане на пазара — Ветеринарни мерки —
Участие на Общността във финансирането на част
от разходите за тестовете — Директива 85/73/ЕИО
— Възможност за държавите-членки да финансират
частта, която не се поема от Общността, чрез съби
рането на национални такси за инспекция на меса или
за борба срещу епизоотии)
(2009/C 205/07)
Език на производството: нидерландски
Запитваща юрисдикция
Raad van State

1) Член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2777/2000 на
Комисията от 18 декември 2000 година за извънредни
мерки за подпомагане на пазара на говеждо и телешко
месо, изменен с Регламент (ЕО) № 111/2001 на
Комисията от 19 януари 2001 година, трябва да се
тълкува в смисъл, че с тази разпоредба се визират задъл
жително проведените в Нидерландия през май и юни 2001
г. тестове за откриване на спонгиформна енцефалопатия по
говедата върху цялото количество месо с произход от
животни от рода на едрия рогат добитък на възраст над
30 месеца, заклани за човешка консумация.
2) Член 2, параграф 1 от Регламент № 2777/2000, изменен с
Регламент № 111/2001, трябва да се тълкува в смисъл, че
забраната за пускане на пазара на месо от животни от
рода на едрия рогат добитък на възраст над 30 месеца,
чийто резултат от тест за откриване на спонгиформна
енцефалопатия по говедата не е бил отрицателен, която
той налага от 1 януари 2001 г., представлява ветеринарна
мярка по смисъла на член 1, параграф 2, буква г) от
Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май
1999 година относно финансирането на общата селскосто
панска политика, която се вписва в програмите за ликви
диране и мониторинг на спонгиформната енцефалопатия по
говедата.

