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2. Reglamentą Nr. 1347/2001 reikia aiškinti taip, kad jis nepažei
džia egzistuojančių, tretiesiems asmenims priklausančių prekių
ženklų, kuriuose yra žodis „Bavaria“ ir kurie sąžiningai įregistruoti
prieš paduodant saugomos geografinės nuorodos „Bayerisches Bier“
registracijos paraišką, galiojimo ir naudojimo, kuris atitinka kokią
nors iš 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr.
2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių
nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos 13 straipsnyje numa
tytų situacijų, galimybės, jeigu nėra 1988 m. gruodžio 21 d.
Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstaty
mams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1
dalies c bei g punktuose ir 12 straipsnio 2 dalies b punkte
numatytų pagrindų pripažinti šių prekių ženklų registraciją nega
liojančia ar ją panaikinti.

(1) OL C 247, 2007 10 20.

2009 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija)
sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Graikijos
Respubliką
(Byla C-369/07) (1)
(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Valstybės pagalba
— Teisingumo Teismo sprendimo vykdymo priemonės — EB
228 straipsnis — Piniginės sankcijos — Bauda — Vienkar
tinė suma)
(2009/C 205/05)
Proceso kalba: graikų
Šalys
Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama E. Righini, I.
Hadjiyiannis ir D. Triantafyllou
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kijos pagalbos, suteiktos Olympic Airways, susigrąžinimo 3
straipsnį, Graikijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šį
sprendimą ir EB 228 straipsnio 1 dalį.
2. Priteisti iš Graikijos Respublikos sumokėti į Europos Bendrijų
Komisijos sąskaitą „Europos bendrijos nuosavi ištekliai“ baudą,
lygią 16 000 EUR už kiekvieną vėlavimo priimti būtinas prie
mones minėtam 2005 m. gegužės 12 d. Sprendimui Komisija
prieš Graikiją įvykdyti dieną, mokėtiną praėjus vienam mėnesiui po
sprendimo šioje byloje priėmimo, kol bus įvykdytas minėtas 2005
m. gegužės 12 d. Sprendimas.
3. Priteisti iš Graikijos Respublikos sumokėti į Europos Bendrijų
Komisijos sąskaitą „Europos bendrijos nuosavi ištekliai“ 2 milijonų
EUR vienkartinę sumą.
4. Priteisti iš Graikijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

(1) OL C 269, 2007 11 10.

2009 m. liepos 9 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija)
sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Ispanijos
Karalystę
(Byla C-397/07) (1)
(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Netiesioginiai
mokesčiai, taikomi kapitalui pritraukti — Kapitalo bendrovės
— Direktyva 69/335/EEB — 2 straipsnio 1 ir 3 dalys, 4
straipsnio 1 dalis ir 7 straipsnis — Kapitalo mokestis —
Atleidimas nuo mokesčio — Sąlygos — Bendrovės faktinio
valdymo centro ar registruotos buveinės perkėlimas iš vienos
valstybės narės į kitą — Kapitalo mokestis, taikomas komer
cinei veiklai, kurią valstybėje narėje vykdo kitoje valstybėje
narėje įsteigtų bendrovių filialai ar nuolatinės veiklos vietos)
(2009/C 205/06)

Atsakovė: Graikijos Respublika, atstovaujama A. Samoni-Rantou,
P. Mylonopoulos ir dikigoroi V. Christianos ir P. Anestis

Proceso kalba: ispanų

Dalykas

Šalys

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — EB 228 straipsnis —
2005 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje
C-415/03 neįvykdymas — 2002 m. gruodžio 11 d. Komisijos
sprendimo 2003/372/EB dėl Graikijos suteiktos pagalbos
Olympic Airways (OL L 132, p. 1) 3 ir 4 straipsnių pažeidimas
— Priemonių, reikalingų grąžinti su Sutartimi nesuderinamą ir
neteisėtai suteiktą pagalbą, nepriėmimas — Prašymas nustatyti
baudą

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama E. Gippini
Fournier ir M. Afonso

Rezoliucinė dalis
1. Iki dienos, kai baigėsi pagrįstoje nuomonėje nurodytas terminas,
nesiėmusi visų priemonių įvykdyti 2005 m. gegužės 12 d. Spren
dimo Komisija prieš Graikiją (C-415/03) dėl pagalbos, pripa
žintos neteisėta ir nesuderinama su bendrąja rinka pagal 2002
m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimo 2003/372/EB dėl Grai

Atsakovė: Ispanijos Karalystę, atstovaujama B. Plaza Cruz ir M.
Muñoz Pérez
Dalykas
Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 1969 m. liepos 17 d.
Tarybos direktyvos 69/335/EEB dėl netiesioginių mokesčių,
taikomų kapitalui pritraukti (OL L 249, p. 25; 2004 m. specia
lusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 11) pažeidimas —
Bendrovės buveinės perkėlimas — Nacionalinės teisės aktai,
numatantys buveinės perkėlimo apmokestinimą, jei atitinkamai
bendrovei kapitalo mokestis netaikomas kilmės valstybėje narėje
— Privalomo atleidimo nuo mokesčio taikymo sąlygos
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Rezoliucinė dalis

Šalys pagrindinėje byloje

1. Ispanijos Karalystė,

Pareiškėja: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV

— 1969 m. liepos 17 d. Tarybos direktyvos 69/335/EEB dėl
netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalui pritraukti, iš dalies
pakeistos 1973 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyva
73/79/EEB ir 1985 m. birželio 10 d. Tarybos direktyva
85/303/EEB, 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatytus
sandorius atleisdama nuo kapitalo mokesčio, tik jei tenki
namos 2004 m. kovo 5 d. Karaliaus dekretu įstatymu Nr.
4/2004 priimtos Pelno mokesčio įstatymo konsoliduotos
redakcijos antros papildomos nuostatos (Disposición Adicional
Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades) 96 straipsnyje numatytos sąlygos,
— kapitalo mokesčiu apmokestindama savo kilmės valstybėje
narėje panašiu mokesčiu neapmokestinamų kapitalo bendrovių
faktinio valdymo centro arba registruotos buveinės perkėlimą į
Ispaniją iš kitos valstybės narės ir
— kapitalo mokesčiu apmokestindama kapitalą, naudojamą
komercinei veiklai, kurią Ispanijos teritorijoje vykdo kitoje,
panašaus mokesčio netaikančioje, valstybėje narėje įsteigtų
bendrovių filialai ar nuolatinės veiklos vietos,
neįvykdė įsipareigojimų pagal Direktyvą 69/335, iš dalies pakeistą
Direktyvomis 73/79, 73/80 ir 85/303.
2. Atmesti likusią ieškinio dalį.
3. Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.
(1) OL C 269, 2007 11 10.

2009 m. birželio 25 d. Teisingumo Teismo (trečioji
kolegija) sprendimas byloje (Raad van State (Nyderlandai)
prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Exportslachterij J.
Gosschalk & Zoon BV prieš Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit
(Byla C-430/07) (1)
(Sprendimas 2000/764/EB — Galvijų spongiforminės encefa
lopatijos epidemiologiniai tyrimai ir priežiūra — Reglamentas
(EB) Nr. 2777/2000 — Rinkos paramos priemonės — Vete
rinarinės priemonės — Bendrijos įnašas finansuojant dalį
tyrimų išlaidų — Direktyva 85/73/EEB — Valstybių narių
galimybė finansuoti dalį Bendrijos nepadengiamų išlaidų
renkant nacionalinius mėsos patikrinimo mokesčius arba
mokesčius už kovos su epizootinėmis ir enzootinėmis ligomis
priemones)
(2009/C 205/07)
Proceso kalba: olandų
Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
Raad van State

C 205/5

Atsakovas: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dalykas
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Nederlandse Raad van
State — 2000 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimo
2000/764/EB dėl galvijų spongiforminės encefalopatijos tyrimo
ir dėl Sprendimo 98/272/EB užkrečiamųjų spongiforminių ence
falopatijų epidemiologinės priežiūros pakeitimo (OL L 305, p.
35) 1 straipsnio 3 dalies, 2000 m. gruodžio 18 d. Komisijos
reglamento (EB) Nr. 2777/2000, patvirtinančio išskirtines
paramos galvijienos rinkai priemones (OL L 321, p. 47), 2
straipsnio 1 ir 2 dalių, 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos regla
mento (EB) Nr. 1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos
finansavimo (OL L 160, p. 103; 2004 m. specialusis leidimas
lietuvių k., 3 sk., 25 t., p. 414), 1 straipsnio 2 dalies b punkto,
1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.
1254/1999 dėl bendro galvijienos rinkos organizavimo (OL L
160, p. 21; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 25 t.,
p. 339),) ir 1985 m. sausio 29 d. Tarybos direktyvos dėl švie
žios mėsos ir paukštienos veterinarinio patikrinimo ir kontrolės
finansavimo (OL L 32, p. 14), iš dalies pakeistos ir konsoli
duotos Direktyva 96/43/EB (OL L 162, p. 1; 2004 m. specia
lusis leidimas lietuvių k.,3 sk., 19 t., p. 212), 5 straipsnio 4
dalies paskutinio sakinio išaiškinimas — GSE tyrimas — Patvir
tinti greitieji tyrimai — Išimtinai Komisijos vykdomas finansa
vimas arba privalomasis valstybių narių vykdomas kofinansa
vimas, rinkos dalyviams perkeliant išlaidas mokesčių forma —
Sprendimas Vokietija prieš Komisiją, C-239/01

Rezoliucinė dalis
1. 2000 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.
2777/2000, patvirtinančio išskirtines paramos galvijienos rinkai
priemones, iš dalies pakeisto 2001 m. sausio 19 d. Komisijos
reglamentu (EB) Nr. 111/2001, 2 straipsnio 1 dalį reikia
aiškinti taip, kad šioje nuostatoje nurodyti galvijų spongiforminės
encefalopatijos tyrimai, kurie buvo privalomai taikyti Nyderlan
duose 2001 m. gegužės ir birželio mėnesiais visai vyresnių kaip
30 mėnesių galvijų, įprastai skerstų maistui, mėsai.

2. Reglamento Nr. 2777/2000, iš dalies pakeisto Reglamentu Nr.
111/2001, 2 straipsnio 1 dalį reikia aiškinti taip, kad draudimas
parduoti vyresnių kaip 30 mėnesių galvijų mėsą, kurios nuo 2001
m. sausio 1 d. privalomo galvijų spongiforminės encefalopatijos
tyrimo rezultatas nebuvo neigiamas, yra veterinarinė priemonė
1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr.
1258/1999 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 1
straipsnio 2 dalies d punkto prasme, įtraukiama į GSE priežiūros
ir likvidavimo programas.

