
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.
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3) A 111/2001 rendelettel módosított 2777/2000 rendelet 2. 
cikkének (2) bekezdését, valamint az 1996. június 26-i 
96/43/EK tanácsi irányelvvel módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt, a 89/662/EGK, 90/425/EGK, 90/675/EGK és 
91/496/EGK irányelvek szerinti állat-egészségügyi ellenőrzések 
finanszírozásáról szóló, 1985. január 29-i 85/73/EGK tanácsi 
irányelv 4. cikkét és 5. cikke (4) bekezdése második albekezdését 
úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes, ha a tagállamok 
a szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalmának kimutatására 
irányuló tesztek költségeinek finanszírozására szánt nemzeti díjakat 
szabnak ki. Az emberi fogyasztásra szánt szarvasmarhák vágási 
műveleteihez kapcsolódó díjak teljes összegét a közösségi díjak 
esetében elfogadott elvek tiszteletben tartásával kell meghatározni, 
amelyek szerint egyrészt ez az összeg nem haladhatja meg a 
felmerült költségeket, amelyek fedezik a bér- és társadalombiztosí
tási költségeket, valamint az ilyen tesztek elvégzéséhez kapcsolódó 
adminisztratív költségeket, másrészt az ilyen díjaknak sem 
közvetlen, sem közvetett visszatérítése nem engedélyezett. 

( 1 ) HL C 297., 2007.12.8. 

A Bíróság (nagytanács) 2009. július 7-i ítélete (a High Court 
of Justice [Queen's Bench Division] — Egyesült Királyság 
előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — The Queen, 
S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake Chemicals and 
Minerals Ltd, Hercules Inc. kontra Secretary of State for 

the Environment, Food and Rural Affairs 

(C-558/07. sz. ügy) ( 1 ) 

(1907/2006/EK rendelet — Vegyi anyagok — Ezen anyagok 
regisztrálása, értékelése, engedélyezése és korlátozása 
(REACH) — A »monomer anyagok« fogalma — Érvényesség 

— Arányosság — Egyenlő bánásmód) 

(2009/C 205/08) 

Az eljárás nyelve: angol 

A kérdést előterjesztő bíróság 

a High Court of Justice (Queen's Bench Division) 

Az alapeljárás felei 

Felperesek: The Queen, S.P.C.M. SA, C.H. Erbslöh KG, Lake 
Chemicals and Minerals Ltd, Hercules Inc. 

Alperesek: Secretary of State for the Environment, Food and 
Rural Affairs 

Tárgy 

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — High Court of Justice, 
Queen's Bench Division — A vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az 

Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 
irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, 
az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi 
irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 
2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (HL L 396., 2006.10.30., 1. o.) 6. cikke (3) 
bekezdésének értelmezése és érvényessége — A „monomer 
anyagok” fogalma. 

Rendelkező rész 

1) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létre
hozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 
793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági 
rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 
93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében szereplő „monomer anyagok” fogalma kizárólag a 
polimerek részét képező kötött monomereket foglalja magában. 

2) A második kérdés vizsgálata semmiféle olyan tényt nem tárt fel, 
amely az 1907/2006 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének érvényes
ségét érintené. 

( 1 ) HL C 51., 2008.2.23. 

A Bíróság (első tanács) 2009. július 2-i ítélete (a Hoge Raad 
der Nederlanden [Hollandia] előzetes döntéshozatal iránti 
kérelme) — Har Vaessen Douane Service BV kontra 

Staatssecretaris van Financiën 

(C-7/08. sz. ügy) ( 1 ) 

(Behozatali vám alóli mentesség — 918/83/EGK rendelet — 
27. cikk — Csoportos küldeményként feladott, egyenként 
elhanyagolható értékű áruk — Harmadik országból közvet
lenül valamely Közösségen belüli címzett részére feladott 

küldemények) 

(2009/C 205/09) 

Az eljárás nyelve: holland 

A kérdést előterjesztő bíróság 

Hoge Raad der Nederlanden 

Az alapeljárás felei 

Felperes: Har Vaessen Douane Service BV 

Alperes: Staatssecretaris van Financiën
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