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2) Nařízení č. 1347/2001 musí být vykládáno v tom smyslu, že jím
není dotčena platnost a možnost užívání, které odpovídá některé ze
situací uvedených v článku 13 nařízení Rady (EHS) č. 2081/92
ze dne 14. července 1992 o ochraně zeměpisných označení a
označení původu zemědělských produktů a potravin, starších
ochranných známek třetích osob, ve kterých se vyskytuje slovo
„Bavaria“, které byly zapsány v dobré víře přede dnem podání
žádosti o zápis chráněného zeměpisného označení „Bayerisches
Bier“, pokud neexistují důvody k prohlášení těchto ochranných
známek za neplatné nebo k jejich zrušení, uvedené v čl. 3 odst.
1 písm. c) a g), jakož i v čl. 12 odst. 2 písm. b) první směrnice
Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují
právní předpisy členských států o ochranných známkách.

(1) Úř. věst. C 247, 20.10.2007.
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2003/372/ES ze dne 11. prosince 2002 o podpoře, kterou
Řecko poskytuje ve prospěch Olympic Airways, nesplnila povin
nosti, které pro ni vyplývají z tohoto rozhodnutí a z čl. 228 odst.
1 ES.
2) Řecké republice se ukládá, aby Komisi Evropských společenství
zaplatila na účet „Vlastní zdroje Evropského společenství“ penále
ve výši 16 000 eur za každý den prodlení s prováděním opatření
nezbytných k vyhovění výše uvedenému rozsudku ze dne 12. května
2005, Komise v. Řecko, a to po dobu, která započne jeden měsíc
po dni vyhlášení tohoto rozsudku a skončí dnem splnění povinností
vyplývajících z uvedeného rozsudku ze dne 12. května 2005.
3) Řecké republice se ukládá, aby Komisi Evropských společenství
zaplatila na účet „Vlastní zdroje Evropského společenství“ paušální
částku ve výši 2 milionů eur.
4) Řecké republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 7.
července 2009 — Komise Evropských společenství v.
Řecká republika

(1) Úř. věst. C 269, 10.11.2007.

(Věc C-369/07) (1)
(„Nesplnění povinnosti státem — Státní podpory — Opatření
ke splnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora
— Článek 228 ES — Peněžité sankce — Penále — Paušální
částka“)
(2009/C 205/05)
Jednací jazyk: řečtina
Účastnice řízení
Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: E. Righini,
I. Hadjiyiannis a D. Triantafyllou, zmocněnci)

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 9.
července 2009 — Komise Evropských společenství v.
Španělské království
(Věc C-397/07) (1)
(Nesplnění povinnosti státem — Nepřímé daně z kapitálových
vkladů — Kapitálové společnosti — Směrnice 69/335/EHS —
Článek 2 odst. 1 a 3, čl. 4 odst. 1 a článek 7 — Daň z
kapitálu — Osvobození od daně — Podmínky — Přenesení
sídla skutečného vedení nebo statutárního sídla z jednoho
členského státu do jiného členského státu — Daň z kapitálu
určeného na obchodní činnosti vykonávané v členském státě
pobočkami či stálými provozovnami společností usazených v
jiném členském státě)

Žalovaná: Řecká republika (zástupci: A. Samoni-Rantou a P.
Mylonopoulos, zmocněnci, V. Christianos a P. Anestis, diki
goroi)

(2009/C 205/06)
Jednací jazyk: španělština

Předmět věci

Účastníci řízení

Nesplnění povinnosti státem — Článek 228 ES — Nesplnění
povinností vyplývajících z rozsudku Soudního dvora ze dne 12.
května 2005 ve věci C-415/03 — Nesplnění čl. 3 a 4 rozhod
nutí Komise 2003/372/ES ze dne 11. prosince 2002 o podpoře,
kterou Řecko poskytuje ve prospěch Olympic Airways (Úř. věst.
L 132, s. 1) — Nepřijetí opatření k navrácení podpory, která je
neslučitelná se Smlouvou, a podpory, která byla poskytnuta
protiprávně — Návrh na stanovení penále

Žalobkyně: Komise Evropských společenství (zástupci: E. Gippini
Founier a M. Afonso, zmocněnci)

Výrok
1) Řecká republika tím, že ke dni uplynutí lhůty stanovené v odůvod
něném stanovisku nepřijala opatření vyplývající z rozsudku ze dne
12. května 2005, Komise v. Řecko (C415/03), týkajícího se
vrácení podpor, jež byly shledány protiprávními a neslučitelnými
se společným trhem, v souladu s čl. 3 rozhodnutí Komise

Žalovaný: Španělské království (zástupci: B. Plaza Cruz a M.
Muñoz Pérez, zmocněnci)
Předmět věci
Nesplnění povinnosti státem — Porušení směrnice Rady
69/335/EHS ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních z
kapitálových vkladů (Úř. věst. L 249, s. 25; Zvl. vyd. 09/01, s.
11–15) — Přenesení statutárního sídla společnosti — Vnitros
tátní právní úprava, která stanoví zdanění přenesení statutárního
sídla v rozsahu, v jakém dotčená společnost nepodléhá dani z
kapitálu v členském státě původu — Podmínky pro uplatnění
povinného osvobození od daně
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Výrok

Účastníci původního řízení

1) Španělské království tím,

Žalobkyně: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

— že podřizuje osvobození od daně z kapitálu týkající se operací
uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice Rady
69/335/EHS ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních
z kapitálových vkladů, ve znění směrnice Rady 73/79/EHS ze
dne 9. dubna 1973, směrnice Rady 73/80/EHS ze dne 9.
dubna 1973 a směrnice Rady 85/303/EHS ze dne 10.
června 1985, podmínkám stanoveným v článku 96 druhého
doplňkového ustanovení konsolidovaného znění zákona o
korporační dani (Disposición Adicional Segunda del texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades), který
byl schválen na základě královského legislativního nařízení č.
4/2004 ze dne 5. března 2004,
— že ukládá daň z kapitálu v případě přenesení sídla skutečného
vedení či statutárního sídla kapitálových společností, které ve
svém členském státě původu nepodléhaly podobné dani, z
jednoho členského státu do Španělska a
— že ukládá daň z kapitálu určeného na obchodní činnosti vyko
návané na španělském území prostřednictvím poboček či
stálých provozoven společností usazených ve členském státě,
který neuplatňuje podobnou daň,
nesplnilo povinnosti, které pro něj vyplývají ze směrnice 69/335,
ve znění směrnic 73/79, 73/80 a 85/303.
2) Ve zbývající části se žaloba zamítá.
3) Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.
(1) Úř. věst. C 269, 10.11.2007.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 25.
června 2009 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
Raad van State — Nizozemsko) — Exportslachterij J.
Gosschalk & Zoon BV v. MInister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit
(Věc C-430/07) (1)
(„Rozhodnutí 2000/764/ES — Testování a epidemiologické
sledování na přítomnost bovinní spongiformní encefalopatie
— Nařízení (ES) č. 2777/2000 — Opatření na podporu
trhu — Veterinární opatření — Příspěvek Společenství na
financování části nákladů na testy — Směrnice 85/73/EHS
— Možnost pro členské státy financovat část nákladů nehra
zenou Společenstvím vybíráním vnitrostátních poplatků za
prohlídky masa nebo poplatků ke tlumení nákazy“)
(2009/C 205/07)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
Raad van State

C 205/5

Žalovaní: MInister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Nederlandse Raad
van State — Výklad čl. 1 odst. 3 rozhodnutí Komise
2000/764/ES ze dne 29. listopadu 2000 o testování skotu na
přítomnost bovinní spongiformní encefalopatie a o změně
rozhodnutí 98/272/ES o epidemiologickém sledování přenosné
spongiformní encefalopatie (Úř. věst. L 305, s. 35), čl. 2 odst. 1
a 2 nařízení Komise (ES) č. 2777/2000 ze dne 18. prosince
2000 o přijetí mimořádných opatření na podporu trhu s
hovězím masem (Úř. věst. L 321, s. 47), čl. 1 odst. 2 písm.
b) nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 ze dne 17. května 1999 o
financování společné zemědělské politiky (Úř. věst. L 160, s.
103), nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května
1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem
(Úř. věst. L 160, s. 21) a čl. 5 odst. 4 poslední věty směrnice
Rady 85/73/EHS ze dne 29. ledna 1985 o financování veteri
nárních inspekcí a kontrol čerstvého masa a drůbežího masa
(Úř. věst. L 32, s. 14), změněné a kodifikované směrnicí
96/43/ES (Uř. věst. L 162, s.1) — Testy BSE — Schválené rychlé
testy — Výlučné financování Společenstvím nebo povinné
spolufinancování členskými státy s přenesením nákladů na
hospodářské subjekty formou poplatků — Rozsudek ve věci
C-239/01, Německo v. Komise

Výrok
1) Článek 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2777/2000 ze dne 18.
prosince 2000 o přijetí mimořádných opatření na podporu trhu s
hovězím masem, ve znění nařízení Komise (ES) č. 111/2001 ze
dne 19. ledna 2001, musí být vykládán v tom smyslu, že se toto
ustanovení vztahuje na testy na přítomnost bovinní spongiformní
encefalopatie, které byly povinně prováděny v Nizozemsku v
průběhu května a června 2001, na veškerém mase pocházejícím
ze skotu staršího 30 měsíců poraženého pro lidskou spotřebu.

2) Článek 2 odst. 1 nařízení č. 2777/2000, ve znění nařízení č.
111/2001, musí být vykládán v tom smyslu, že zákaz uvádění na
trh masa skotu staršího 30 měsíců, jež bylo pozitivně testováno na
přítomnost bovinní spongiformní encefalopatie, který zavedl tento
článek od 1. ledna 2001, představuje veterinární opatření ve
smyslu čl. 1 odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1258/1999
ze dne 17. května 1999 o financování společné zemědělské poli
tiky, které je součástí programů eradikace a dohledu nad bovinní
spongiformní encefalopatií.

