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2. Määrust nr 1347/2001 tuleb tõlgendada nii, et see ei kahjusta
kolmandatele isikutele kuuluvate niisuguste varasemate kaubamär
kide kehtivust ja nõukogu 14. juuli 1992. aasta määruse (EMÜ)
nr 2081/92 (põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste
tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) artiklis 13 osutatud
olukordadele vastavat kasutatavust, mis sisaldavad sõna „Bavaria”
ning mis on registreeritud heas usus enne kaitstud geograafilise
tähise „Bayerisches Bier” registreerimistaotluse esitamise kuupäeva,
tingimusel et neid kaubamärke ei ole alust kehtetuks tunnistada
või tühistada vastavalt nõukogu 21. detsembri 1988. aasta
esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesrii
kide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punktides c ja
g ning artikli 12 lõike 2 punktis b sätestatud põhjustele.

(1) ELT C 247, 20.10.2007.

29.8.2009

2003/372/EÜ (Kreeka poolt Olympic Airwaysile antud abi
kohta) artiklile 3, siis on Kreeka Vabariik rikkunud sellest otsusest
ja EÜ artikli 228 lõikest 1 tulenevaid kohustusi.
2. Mõista Kreeka Vabariigilt Euroopa Ühenduste Komisjoni kasuks
„Euroopa Ühenduse omavahendite” kontole kandmiseks välja trahv
summas 16 000 eurot eespool viidatud 12. mai 2005. aasta
kohtuotsuse komisjon vs. Kreeka täitmiseks vajalike meetmete
rakendamisega iga hilinetud päeva eest alates ühest kuust pärast
käesoleva kohtuotsuse kuulutamist kuni nimetatud 12. mai 2005.
aasta kohtuotsuse täitmiseni.
3. Mõista Kreeka Vabariigilt Euroopa Ühenduste Komisjoni „Euroopa
Ühenduse omavahendite” kontole kandmiseks välja põhisumma 2
miljonit eurot.
4. Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt.

Euroopa Kohtu (suurkoda) 7. juuli 2009. aasta otsus —
Euroopa Ühenduste Komisjon versus Kreeka Vabariik

(1) ELT C 269, 10.11.2007.

(Kohtuasi C-369/07) (1)
(Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Riigiabi — Meetmed
Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks — EÜ artikkel 228 —
Rahatrahvid — Trahv — Põhisumma)
(2009/C 205/05)
Kohtumenetluse keel: kreeka
Pooled
Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: E. Righini, I.
Hadjiyiannis ja D. Triantafyllou)

Euroopa Kohtu (neljas koda) 9. juuli 2009. aasta otsus —
Euroopa Ühenduste Komisjon versus Hispaania Kuningriik
(Kohtuasi C-397/07) (1)
(Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Kapitali suurendamise
kaudne maksustamine — Kapitaliühingud — Direktiiv
69/335/EMÜ — Artikli 2 lõiked 1 ja 3, artikli 4 lõige 1 ja
artikkel 7 — Kapitalimaks — Maksuvabastus — Tingimused
— Juhtimise tegeliku keskuse või registrijärgse asukoha
üleviimine ühest liikmesriigist teise liikmesriiki — Niisuguse
kapitali maksustamine kapitalimaksuga, mida kasutatakse
ühes liikmesriigis teises liikmesriigis asuva äriühingu filiaali
või püsiva tegevuskoha kaudu tehtavateks äritehinguteks)

Kostja: Kreeka Vabariik (esindajad: A. Samoni-Rantou ja P. Mylo
nopoulos ning dikigoros V. Christianos ja dikigoros P. Anestis)

(2009/C 205/06)
Kohtumenetluse keel: hispaania

Kohtuasja ese
Liikmesriigi kohustuste rikkumine — EÜ artikkel 228 —
Euroopa Kohtu 12. mai 2005. aasta otsuse kohtuasjas C415/03 täitmata jätmine — Komisjoni 11. detsembri 2002.
aasta otsuse 2003/372/EÜ Kreeka Vabariigi poolt Olympic
Airwaysile antud abi kohta (EÜT L 132, lk 1) artiklite 3 ja 4
rikkumine — Asutamislepinguga vastuolus oleva ebaseaduslikult
antud riigiabi tagasinõudmiseks meetmete võtmata jätmine —
Trahvi määramise nõue

Pooled
Hageja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: E. Gippini
Fournier ja M. Afonso)
Kostja: Hispaania Kuningriik (esindajad: B. Plaza Cruz ja M.
Muñoz Pérez)
Kohtuasja ese

Resolutiivosa
1. Kuna Kreeka Vabariik ei ole kuupäevaks, mil möödus põhjendatud
arvamuses määratud tähtaeg, võtnud meetmeid selleks, et täita
Euroopa Kohtu 12. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas C415/03: komisjon vs. Kreeka, mis puudutab ebaseaduslikuks
ning ühisturuga kokkusobimatuks tunnistatud abi tagastamist
vastavalt komisjoni 11. detsembri 2002. aasta otsuse

Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Nõukogu 17. juuli 1969.
aasta direktiivi 69/335/EMÜ kapitali suurendamise kaudse
maksustamise kohta (EÜT L 249, lk 25; ELT eriväljaanne
09/01, lk 11) rikkumine — Äriühingu registrijärgse asukoha
üleviimine — Siseriiklikud õigusnormid, millega maksustatakse
asukoha üleviimine, kui asjaomast äriühingut tema päritoluriigis
kapitalimaksuga ei maksustata — Kohustuslike maksuvabastuste
kohaldamise tingimused

29.8.2009
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Resolutsioon

Põhikohtuasja pooled

1. Kuna Hispaania Kuningriik:

Hageja: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

— kehtestas nõukogu 17. juuli 1969. aasta direktiivi
69/335/EMÜ kapitali suurendamise kaudse maksustamise
kohta (muudetud nõukogu 9. aprilli 1973. aasta direktiiviga
73/79/EMÜ, nõukogu 9. aprilli 1973. aasta direktiiviga
73/80/EMÜ ja nõukogu 10. juuni 1985. aasta direktiiviga
85/303/EMÜ) artikli 7 lõike 1 punktis b loetletud tehingute
kapitalimaksust vabastamisele tingimused, mis on sätestatud
ettevõtte tulumaksu seaduse artiklis 96 selle seaduse konsoli
deeritud versiooni teise lisasätte sõnastuses (Disposición
Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades), mis on kinnitatud kuninga 5. märtsi 2004.
aasta dekreetseadusega nr 4/2004;
— kehtestas kapitalimaksu selliste äriühingute juhtimise tegeliku
keskuse või registrijärgse asukoha Hispaaniasse üleviimisele,
keda nende päritoluriigis sarnase maksuga ei maksustata, ja
— kehtestas kapitalimaksu kapitalile, mida kasutatakse
Hispaania territooriumil sellises teises liikmesriigis asutatud
äriühingu filiaali või püsiva tegevuskoha kaudu tehtavateks
äritehinguteks, kus Hispaanias kehtestatud kapitalimaksuga
sarnast maksu ei kohaldata,
siis on Hispaania Kuningriik rikkunud kohustusi, mis tulenevad
direktiivist 69/335, mida on muudetud direktiividega 73/79,
73/80 ja 85/303.
2. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.
3. Mõista kohtukulud välja Hispaania Kuningriigilt.
(1) ELT C 269, 10.11.2007.

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 25. juuni 2009. aasta otsus
(Raad van State (Madalmaad) eelotsusetaotlus) —
Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV versus Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Kohtuasi C-430/07) (1)
(Otsus 2000/764/EÜ — Veiste spongioosse entsefalopaatia
testimine ja epidemioloogiline seire — Määrus (EÜ) nr
2777/2000 — Turutoetusmeetmed — Veterinaarmeetmed —
Ühenduse toetus testide kulude osaliseks rahastamiseks —
Direktiiv 85/73/EMÜ — Liikmesriikide võimalus rahastada
liha kontrollimiseks kehtestatud riiklike lõivude või episooti
liste haiguste tõrjeks kehtestatud lõivudega osa kuludest, mida
ühendus ei kata)
(2009/C 205/07)
Kohtumenetluse keel: hollandi
Eelotsusetaotluse esitanud kohus
Raad van State

C 205/5

Kostja: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kohtuasja ese
Eelotsusetaotlus — Raad van State — Komisjoni 29. novembri
2000. aasta otsuse 2000/764/EÜ veistel spongioosse entsefalo
paatia testimise kohta ning otsuse 98/272/EÜ transmissiivse
spongioosse entsefalopaatia epidemioloogilise seire kohta muut
mise kohta (EÜT L 305, lk 35; ELT eriväljaanne 03/28, lk 221)
artikli 1 lõike 3, komisjoni 18. detsembri 2000. aasta määruse
(EÜ) nr 2777/2000, millega võetakse vastu veiselihaturu erakor
ralised toetusmeetmed (EÜT L 321, lk 47), artikli 2 lõigete 1 ja
2, nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1258/1999
ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (EÜT L 160, lk
103; ELT eriväljaanne 03/25, lk 414) artikli 1 lõike 2 punkti b,
nõukogu 17. mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1254/1999
veise- ja vasikalihaturu ühise korralduse kohta (EÜT L 160, lk
2; ELT eriväljaanne 03/46, lk 278) ning nõukogu 29. jaanuari
1985. aasta direktiivi 85/73/EMÜ värske liha ja kodulinnuliha
sanitaarinspektsiooni ja -kontrolli rahastamise kohta (EÜT L 32,
lk 14; ELT eriväljaanne 03/06, lk 161), mida on muudetud ja
konsolideeritud direktiiviga 96/43/EÜ (EÜT L 162, lk 1; ELT
eriväljaanne 03/19, lk 212), artikli 5 lõike 4 viimase lause
tõlgendamine — BSE testimine — Lubatud kiirtestid — Erandi
tult ühenduse rahastamine või liikmesriikide kohustuslik kaasra
hastamine, jättes kulud lõivude kehtestamise kaudu ettevõtjate
kanda — Otsus kohtuasjas C-239/01: Saksamaa vs. komisjon

Resolutiivosa
1. Komisjoni 18. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr
2777/2000, millega võetakse vastu veiselihaturu erakorralised
toetusmeetmed (muudetud komisjoni 19. jaanuari 2001. aasta
määrusega (EÜ) nr 111/2001), artikli 2 lõikes 1 peetakse silmas
veiste spongioosse entsefalopaatia teste, mis Madalmaades 2001.
aasta mais ja juunis kõikidelt üle 30 kuu vanustelt inimtoiduks
tapetud veistelt pärineva liha osas kohustuslikus korras tehti.

2. Määrusega nr 111/2001 muudetud määruse nr 2777/2000
artikli 2 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et keeld turustada nende
üle 30 kuu vanuste veiste liha, kelle veiste spongioosse entsefalo
paatia testi — mis nimetatud sättega alates 1. jaanuarist 2001
kohustuslikuks tehti — tulemus ei ole negatiivne, on nõukogu 17.
mai 1999. aasta määruse (EÜ) nr 1258/1999 ühise põlluma
janduspoliitika rahastamise kohta artikli 1 lõike 2 punkti d tähen
duses käsitatav veterinaarmeetmena, mis kuulub veiste spongioosse
entsefalopaatia likvideerimise ja seire programmi.

