C 267/10

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Rezolutīvā daļa:
1) pieņemot un atstājot spēkā federālā Likuma par ienākumu nodokli
(Einkommensteuergesetz) 79.–99. punktā esošos noteikumus par
vecuma papildpensiju, Vācijas Federatīvā Republika nav izpildījusi
saistības, kas tai izriet no EKL 39. panta un Padomes 1968.
gada 15. oktobra Regulas (EEK) Nr. 1612/68 par darba ņēmēju
brīvu pārvietošanos Kopienā, kā arī no EKL 18. panta tiktāl,
ciktāl šīs normas:
— liedz pārrobežu darba ņēmējiem un to laulātajiem saņemt
pensijas uzkrājuma bonusu, ja tie nemaksā nodokļus šajā
dalībvalstī pilnā apmērā;

7.11.2009.

ar kuru groza Direktīvas 90/425/EEK un 91/496/EEK (OV L
340, 17. lpp.), 5., 8., 9. panta un 18. panta 2. punkta pārkā
pums — Padomes 2004. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr.
1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto
darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK
un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (OV 2005, L 3, 1.
lpp.) 5. panta 4. punkta, 6. panta 1. punkta, 13. panta 3. un 4.
punkta, 15. panta 1. punkta, 25. panta, 26. panta un 27. panta
1. punkta pārkāpums — Padomes 1993. gada 22. decembra
Direktīvas 93/119/EK par dzīvnieku aizsardzību kaušanas vai
nonāvēšanas laikā (OV L 340, 21. lpp.) 3. panta, 5. panta 1.
punkta, 6. panta 1. punkta un 8. panta pārkāpums

Rezolutīvā daļa:
— liedz pārrobežu darba ņēmējiem tiesības izmantot uzkrāto
kapitālu mājokļa iegādei vai būvniecībai paša dzīvošanai, ja
šī mājokļa nav Vācijā, un
— paredz minētā bonusa atmaksu, izbeidzot maksāt nodokļus
šajā pašā dalībvalstī pilnā apmērā;
2) Vācijas Federatīvā Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

(1 )

OV C 199, 25.08.2007.

1) neveicot vajadzīgos pasākumus:
— lai kompetentās iestādes veiktu obligātās maršruta plānu
pārbaudes;
— lai ostās vai ostu tuvumā būtu iekārtotas vietas dzīvnieku
atpūtai pēc to izkraušanas no kuģa;
— lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļu un dzīvnieku pārbaudes
tiek faktiski veiktas;
— lai nodrošinātu tiesību normu, kas attiecas uz dzīvnieku apdul
lināšanu kaušanas laikā, ievērošanu un

Tiesas (trešā palāta) 2009. gada 10. septembra spriedums —
Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

— lai atbilstošā veidā būtu nodrošinātas lopkautuvju pārbaudes
un kontrole,

(lieta C-416/07) (1)
(Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/628/EEK un
Direktīva 93/119/EK — Regula (EK) Nr. 1/2005 — Dzīv
nieku aizsardzība pārvadāšanas laikā un to kaušanas vai
nonāvēšanas laikā — Kopienas tiesību normu strukturēts
un vispārējs pārkāpums)
(2009/C 267/17)
Tiesvedības valoda — grieķu
Lietas dalībnieki

Grieķijas Republika nav izpildījusi savus pienākumus saskaņā ar
Padomes 1991. gada 19. novembra Direktīvas 91/628/EEK par
dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā, ar kuru groza Direktīvas
90/425/EEK un 91/496/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar
Padomes 2003. gada 14. aprīļa Regulu (EK) Nr. 806/2003,
5. panta A daļas 2. punkta d) apakšpunkta i) daļas pirmo ievil
kumu un 8. pantu un šīs pašas direktīvas, kurā grozījumi izdarīti
ar Regulu Nr. 806/2003, pielikuma VII nodaļas 48. punkta 7.
apakšpunkta b) daļu, kā arī saskaņā ar Padomes 1993. gada 22.
decembra Direktīvas 93/119/EK par dzīvnieku aizsardzību
kaušanas vai nonāvēšanas laikā 3. pantu, 5. panta 1. punkta
d) apakšpunktu, 6. panta 1. punktu un 8. pantu;

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — E. CerepaLakombe [H. Tserepa-Lacombe] un F. Erlbahers [F. Erlbacher])

2) pārējā daļā prasību noraidīt;

Atbildētāja: Grieķijas Republika (pārstāvji — S. Haritaki [S. Chari
taki], S. Papajoanu [S. Papaïoannou] un E. M. Mamuna [E. M.
Mamouna])

3) Grieķijas Republika atlīdzina divas trešdaļas no tiesāšanās izdevu
miem. Eiropas Kopienu Komisija atlīdzina vienu trešdaļu no tiesā
šanās izdevumiem.

Priekšmets

(1) OV C 283, 24.11.2007.

Valsts pienākumu neizpilde — 1991. gada 19. novembra Direk
tīvas 91/628/EEK par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā,

