
2) Az 1347/2001 rendeletet akként kell értelmezni, hogy az nem 
sérti a harmadik személyek már létező olyan védjegyeinek érvényes
ségét és a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzé
seinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 1992. július 14-i 
2081/92/EGK tanácsi rendelet 13. cikkében foglalt esetek vala
melyikének megfelelő használhatóságát, amelyekben szerepel a 
„Bavaria” szó, és amelyeket a „Bayerisches Bier” oltalom alatt 
álló földrajzi jelzés bejegyzése iránti kérelem benyújtásának 
időpontját megelőzően jóhiszeműen jegyeztek be, amennyiben e 
védjegyek törlésének vagy megszűnése megállapításának a védje
gyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 
1988. december 21-i 89/104 első tanácsi irányelv 3. cikke (1) 
bekezdése c) és g) pontjában, valamint 12. cikke (2) bekezdésének 
b) pontjában foglalt okok folytán nincs helye. 

( 1 ) HL C 247., 2007.10.20. 

A Bíróság (nagytanács) 2009. július 7-i ítélete — az Európai 
Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság 

(C-369/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Állami támogatások — A 
Bíróság ítéletének végrehajtására irányuló intézkedések — EK 
228. cikk — Pénzügyi szankciók — Kényszerítő bírság — 

Átalányösszeg) 

(2009/C 205/05) 

Az eljárás nyelve: görög 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. 
Righini, I. Hadjiyiannis és D. Triantafyllou meghatalmazottak) 

Alperes: Görög Köztársaság (képviselők: A. Samoni-Rantou és P. 
Mylonopoulos meghatalmazottak, V. Christianos és P. Anestis 
dikigoroi) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — EK 228. cikk — A Bíróság C- 
415/03. sz. ügyben 2005. május 12-én hozott ítéletében 
foglaltak teljesítésének elmulasztása — A Görögország által az 
Olympic Airways társaságnak nyújtott támogatásról szóló, 
2002. december 11-i 2003/372/EK bizottsági határozat (HL L 
132., 1. o.) 3. és 4. cikkének megsértése — A Szerződéssel 
összeegyeztethetetlen támogatás, valamint a jogellenesen nyúj
tott támogatás visszatéríttetésére irányuló intézkedések elfogadá
sának elmulasztása — Kényszerítő bírság megállapítására 
irányuló kérelem 

Rendelkező rész 

1) A Görög Köztársaság — mivel az indokolással ellátott véle
ményben előírt határidő lejártáig nem fogadta el a C-415/03. 
sz., Bizottság kontra Görögország ügyben 2005. május 12-én 
hozott, a jogellenesnek és a közös piaccal összeegyeztethetetlennek 
ítélt támogatásoknak a Görögország által az Olympic Airways 

társaságnak nyújtott támogatásról szóló, 2002. december 11-i 
2003/372/EK bizottsági határozat 3. cikkének megfelelő vissza
térítésével kapcsolatos ítélet végrehajtásához szükséges intézkedé
seket — nem teljesítette az e határozatból és az EK 228. cikk 
(1) bekezdéséből eredő kötelezettségeit. 

2) A Bíróság kötelezi a Görög Köztársaságot, hogy fizessen az 
Európai Közösségek Bizottságának „az Európai Közösségek saját 
forrásai” számlára napi 16 000 euró összegű kényszerítő bírságot 
a fent hivatkozott Bizottság kontra Görögország ügyben 2005. 
május 12-én hozott ítéletnek való megfeleléshez szükséges intéz
kedések végrehajtása késedelmének minden napjára a jelen ügyben 
hozott ítélet kihirdetésétől számított egy hónap elteltétől kezdődően 
az említett, 2005. május 12-i ítélet végrehajtásának napjáig. 

3) A Bíróság kötelezi a Görög Köztársaságot, hogy fizessen az 
Európai Közösségek Bizottságának az „Európai Közösség saját 
forrásai” számlára 2 millió euró átalányösszeget. 

4) A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 269., 2007.11.10. 

A Bíróság (negyedik tanács) 2009. július 9-i ítélete — Az 
Európai Közösségek Bizottsága kontra Spanyol Királyság 

(C-397/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(Tagállami kötelezettségszegés — Tőkefelhalmozást terhelő 
közvetett adók — Tőketársaságok — 69/335/EGK irányelv 
— A 2. cikk (1) és (3) bekezdése, a 4. cikk (1) és (7) bekez
dése — Tőkeilleték — Mentesség — Feltételek — Tényleges 
ügyvezetési központ vagy létesítő okirat szerinti székhely egyik 
tagállamból a másik tagállamba történő áthelyezése — Az 
adott tagállami illetőségű társaságok fióktelepei vagy állandó 
telephelyei által más tagállamban folytatott gazdasági tevé

kenységhez rendelt tőkére kivetett tőkeilleték) 

(2009/C 205/06) 

Az eljárás nyelve: spanyol 

Felek 

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. 
Gippini Fournier és M. Afonso meghatalmazottak) 

Alperes: Spanyol Királyság (képviselők: B. Plaza Cruz és M. 
Muñoz Pérez meghatalmazottak) 

Tárgy 

Tagállami kötelezettségszegés — A tőkeemelést terhelő közve
tett adókról szóló, 1969. július 17-i 69/335/EGK tanácsi 
irányelv (HL L 249., 25. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. 
fejezet,1. kötet, 11. o.) megsértése — Valamely társaság szék
helyének áthelyezése — A származási tagállamban tőkeilleték 
hatálya alá nem tartozó társaságok esetében a székhelyáthelye
zésre illeték kivetéséről rendelkező nemzeti szabályozás — A 
kötelező mentességek alkalmazásának feltételei
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Rendelkező rész 

1) A Spanyol Királyság: 

— mivel a 2004. március 5-i 4/2004. törvényerejű királyi 
rendelettel jóváhagyott, a társasági adóról szóló törvény 
egységes szerkezetbe foglalt szövege második kiegészítő rendel
kezésének (Disposición Adicional Segunda del texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades) 96. cikkében megha
tározott feltételeknek vetette alá az 1973. április 9-i 
73/79/EGK tanácsi irányelvvel, az 1973. április 9-i 
73/80/EGK tanácsi irányelvvel, illetve az 1985. június 10- 
i 85/303/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a tőkeemelést 
[helyesen: tőkefelhalmozást] terhelő közvetett adókról szóló, 
1969. július 17-i 69/335/EGK tanácsi irányelv 7. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjában meghatározott ügyletek tőke
illeték alóli mentesülését, 

— mivel tőkeilletéket vetett ki azon tőketársaságok tényleges 
ügyvezetési központjának vagy létesítő okirat szerinti szék
helyének valamelyik tagállamból Spanyolországba történő 
áthelyezésére, amelyek nem tartoztak hasonló illeték hatálya 
alá a származási tagállamukban, és 

— mivel tőkeilletéket vetett ki az olyan tagállamban alapított 
társaságok fióktelepei vagy állandó telephelyei által végzett 
gazdasági tevékenység folytatására rendelt tőkére, amely nem 
vet ki hasonló illetéket, 

nem teljesítette a 73/79, a 73/80 és a 85/303 irányelvekkel 
módosított 69/335 irányelvből eredő kötelezettségeit. 

2) A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 

3) A Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére. 

( 1 ) HL C 269., 2007.11.10. 

A Bíróság (harmadik tanács) 2009. június 25-i ítélete (a 
Raad van State [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti 
kérelme) — Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV 
kontra Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

(C-430/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(2000/764/EK határozat — Szarvasmarhák szivacsos agyve
lőbántalmának járványügyi megfigyelése és vizsgálata — 
2777/2000/EK rendelet — Piactámogatási intézkedések — 
Állat-egészségügyi intézkedések — A Közösség hozzájárulása 
a tesztek költségei egy részének finanszírozásához — 
85/73/EGK irányelv — A tagállamok azon lehetősége, hogy 
a költségeknek a Közösség által át nem vállalt részét a húsok 
vizsgálatának fedezésére szolgáló nemzeti díjak vagy a járvá
nyos állatbetegségek elleni küzdelemre fordított díjak kisza

bása útján finanszírozzák) 

(2009/C 205/07) 

Az eljárás nyelve: holland 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Raad van State 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Exportslachterij J. Gosschalk & Zoon BV 

Alperes: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Nederlandse Raad van 
State — A szarvasmarhafélék szivacsos agyvelőbántalom szem
pontjából történő vizsgálatáról, valamint a fertőző szivacsos 
agyvelő bántalmak járványügyi megfigyeléséről szóló 98/272/EK 
határozat módosításáról szóló, 2000. november 29-i 
2000/764/EK bizottsági határozat (HL L 305., 35. o.) 1. cikke 
(3) bekezdésének, a marhahúspiacra alkalmazandó kivételes 
támogatási intézkedések elfogadásáról szóló, 2000. december 
18-i 2777/2000/EK bizottsági rendelet (HL L 321., 47. o.) 2. 
cikke (1) és (2) bekezdésének, a közös agrárpolitika finanszí
rozásáról szóló, 1999. május 17-i 1258/1999/EK tanácsi 
rendelet (HL L 160., 103. o.; magyar nyelvű különkiadás 3. 
fejezet, 25. kötet, 414. o.) 1. cikke (2) bekezdése b) pontjának, 
a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1999. 
május 17-i 1254/1999/EK tanácsi rendeletnek (HL L 160., 21. 
o.; magyar nyelvű különkiadás 3. fejezet, 25. kötet, 339. o.), a 
96/43/EGK irányelvvel (HL L 162., 1. o.; magyar nyelvű külön
kiadás 3. fejezet, 19. kötet, 212. o.) módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt, a friss hús és a baromfihús egészségügyi 
vizsgálatának és ellenőrzésének finanszírozásáról szóló, 1985. 
január 29-i 85/73/EGK irányelv 5. cikke (4) bekezdésének 
második albekezdésének értelmezése — A szivacsos agyvelő
bántalom (BSE) felderítése — Jóváhagyott gyorsteszt — Kizá
rólag közösségi forrásból történő finanszírozás vagy kötelező 
tagállami társfinanszírozás a költségeknek a piaci szereplőkre 
díjszabás szerint történő áthárításával — A C-239/01. sz., 
Németország kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 

Rendelkező rész 

1) A 2001. január 19-i 111/2001/EK bizottsági rendelettel módo
sított, a marhahúspiacra alkalmazandó rendkívüli támogatási 
intézkedések elfogadásáról szóló, 2000. december 18-i 
2777/2000/EK bizottsági rendelet 2. cikkének (1) bekezdését 
úgy kell értelmezni, hogy ezen rendelkezés vonatkozik azokra a 
szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának kimutatására 
irányuló tesztekre, amelyeket Hollandiában 2001 májusa és 
júniusa során az emberi fogyasztás céljára levágott, 30 hónaposnál 
idősebb szarvasmarhából származó valamennyi hús esetében köte
lezően elvégeztek. 

2) A 111/2001 rendelettel módosított 2777/2000 rendelet 2. 
cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a szarvasmarha 
szivacsos agyvelőbántalom kimutatására irányuló teszteken nem 
negatív eredményt elérő, 30 hónaposnál idősebb szarvasmarhák 
húsának forgalomba hozatalára vonatkozó, 2001. január 1-jétől 
előírt tilalom, a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 1999. 
május 17-i 1258/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikke (2) bekez
dése d) pontjának értelmében vett állat-egészségügyi intézkedésnek 
minősül, és az a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának 
felszámolására és megfigyelésére irányuló programokba illeszkedik.

HU 2009.8.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 205/5


