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Domslut

Saken

1. Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyl
digheter enligt artikel 39 EG och artikel 7.2 i rådets förordning
(EEG) nr 1612/68 av den 15 oktober 1968 om arbetskraftens
fria rörlighet inom gemenskapen samt enligt artikel 18 EG, genom
att införa och bibehålla bestämmelserna om kompletterande pen
sion som finns i 79–99 §§ i lagen om inkomstskatt (Einkom
mensteuergesetz), i den mån det i dessa bestämmelser föreskrivs

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 5, 8, 9 och 18.2 i
direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av
djur vid transport och om ändring av direktiven 91/425/EEG
och 91/496/EEG (EGT L 340, s. 17) — Åsidosättande av ar
tiklarna 5.4, 6.1, 13.3, 13.4, 15.1, 25, 26 och 27.1 i rådets
förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om
skydd av djur under transport och därmed sammanhängande
förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och
93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 2005,
s. 1) — Åsidosättande av artiklarna 3, 5.1, 6.1 och 8 i rådets
direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av
djur vid tidpunkten för slakt eller avlivning (EGT L 340, s. 21;
svensk specialutgåva, område 3, volym 55, s. 194)

— att gränsarbetare och deras makar inte har rätt till ett pen
sionsspartillägg om de inte är obegränsat skattskyldiga i denna
medlemsstat,

— att gränsarbetare endast får använda det sparade kapitalet till
att köpa eller bygga en bostad för eget bruk om denna är
belägen i Tyskland, och

— att tillägget ska återbetalas om personen inte längre är obe
gränsat skattskyldig i denna medlemsstat.

2. Förbundsrepubliken Tyskland ska ersätta rättegångskostnaderna.

(1 )

EUT C 199, 25.8.2007.

Domslut
1. Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter
enligt artiklarna 5 A.2 d i första strecksatsen och 8 i rådets
direktiv 91/628/EEG av den 19 november 1991 om skydd av
djur under transport och om ändring av direktiven 90/425/EEG
och 91/496/EEG, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr
806/2003 av den 14 april 2003, samt punkt 48.7 b i kapitel
VII i bilagan till samma direktiv, i dess lydelse enligt förordning nr
806/2003, och enligt artiklarna 3, 5.1 d, 6.1 och 8 i rådets
direktiv 93/119/EG av den 22 december 1993 om skydd av djur
vid tidpunkten för slakt eller avlivning, genom att inte vidta
nödvändiga åtgärder
— för att se till att de behöriga myndigheterna utför obligatoriska
kontroller av färdplaner,
— för att i färjehamnar eller i närheten av dessa inrätta utrym
men där djuren kan få vila efter avlastning från fartyg,

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 10 september
2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot
Republiken Grekland

— för att säkerställa att inspektionerna av transportmedlen och
djuren verkligen utförs,

(Mål C-416/07) (1)

— för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna om bedöv
ning av djur vid tidpunkten för slakt, och

(Fördragsbrott — Direktiven 91/628/EEG och 93/119/EG —
Förordning (EG) nr 1/2005 — Skydd av djur under transport
och vid tidpunkten för slakt eller avlivning — Strukturerat
och utbrett åsidosättande av gemenskapsbestämmelserna)
(2009/C 267/17)

— för att säkerställa att besiktningar och kontroller av slakterier
utförs på lämpligt sätt.
2. Talan ogillas i övrigt.

Rättegångsspråk: grekiska
Parter
Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: H.
Tserepa-Lacombe och F. Erlbacher)

3. Republiken Grekland ska ersätta två tredjedelar av rättegångskost
naderna. Europeiska gemenskapernas kommission ska ersätta en
tredjedel av rättegångskostnaderna.

(1) EUT C 283, 24.11.2007.

Svarande: Republiken Grekland (ombud: S. Charitaki, S. Papaïo
annou och E.-M. Mamouna)

