
b) Amennyiben a tagállam belső alkotmányos berendezke-
dése szerint különböző decentralizált (tartományi)
kormányzatoknak van jogalkotó hatáskörük a tagállam
alkotórészei tekintetében, megengedhetetlen hátrányos
megkülönböztetést jelent-e, ha az alkotórészekben
eltérnek a tanácsi rendelet 5. cikke és IV. melléklete
szerinti jó mezőgazdasági és ökológiai állapotra vonat-
kozó előírások?

(1) HL L 270., 2003.10.21., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 3. fejezet,
40. kötet, 269. o.

A Gerechtshof te Amsterdam (Hollandia) által 2007. szep-
tember 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti
kérelem – Inspecteur van de Belastingsdienst/P/kantoor P

kontra X BV

(C-429/07. sz. ügy)

(2007/C 297/37)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Gerechtshof te Amsterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: Inspecteur van de Belastingsdienst/P/kantoor P

Alperes: X BV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az 1/2003 rendelet (1) 15. cikkének (3) bekezdése alapján
jogosult-e a Bizottság arra, hogy saját kezdeményezésére eljárva
olyan eljárásban nyújtson be írásbeli észrevételt, amelynek
tárgya, hogy a Bizottság által az európai versenyjog megsértése
miatt az X KG-ra kiszabott és (részben) az érintettre áthárított
bírság az érintett által 2002-ben elért (adózási szempontú)
nyereségből levonható-e?

(1) A Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok
végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rende-
let (HL L 1., 2003. január 4., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás:
8. fejezet, 2. kötet, 205. o.

A Raad van State (Hollandia) által 2007. szeptember 17-én
benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem –

Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon B.V. kontra Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(C-430/07. sz. ügy)

(2007/C 297/38)
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Alperes: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1. A szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalom szempont-
jából történő vizsgálatáról, valamint a fertőző szivacsos
agyvelő bántalmak járványügyi megfigyeléséről szóló
98/272/EK határozat módosításáról szóló 2000/764/EK ha-
tározat (1) 1. cikkének (3) bekezdését végrehajtó, a friss hús
és a húskészítmények exportjára vonatkozó 1985. évi szabá-
lyozás (Stcrt. 2001., 218. sz.) alapján elvégzett, 2001 január-
jától kötelező BSE-tesztek a marhahúspiacra alkalmazandó
kivételes támogatási intézkedések elfogadásáról szóló
2777/2000/EK rendelet (2) 2. cikkének (1) bekezdése szerinti
teszteknek minősülnek-e?

2. Ha igen: A 2777/2000 rendelet 2. cikkének (1) bekezdése a
közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1258/1999/EK
rendelet (3) 1. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti, a
marhahúspiac stabilizálását célzó intervenciónak (piactámo-
gatásnak) vagy e rendelkezés d) pontja szerinti, meghatáro-
zott állat-egészségügyi intézkedésnek tekintendő-e?

3. Ha piactámogatásról (is) van szó, ez azt jelenti-e, hogy a
Bíróságnak a C-239/01. sz. ügyben 2003. szeptember 30-án
hozott ítéletére (4) tekintettel az elvégzett tesztek kizárólag a
Közösség által finanszírozandók, és ezért a 2777/2000 ren-
delet 2. cikkének (2) bekezdése annyiban, amennyiben
kimondja, hogy a BSE-tesztek költségeit a Közösség csak
részben fedezi, a 1254/1999/EK rendeletbe (5) való ütközésre
tekintettel érvénytelen?
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