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a) aby žadatel o povolení, společnost EU, již před zahá
jením provozu linkové dopravy, a zvláště k okamžiku
udělení povolení, musel disponovat sídlem nebo organi
zační složkou umístěnou v členském státě úřadu rozho
dujícího o tomto povolení;

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná
Gerechtshof 's-Gravenhage (Nizozemsko) dne 28. srpna
2009 — Staat der Nederlanden v. Denkavit Nederland
b.v., Cehave Landbouwbelang Voeders b.v., Arie Blok b.v.,
Internationale Handelsmaatschappij „Demeter“ b.v.

b) aby žadatel o povolení, společnost EU, nejpozději k
okamžiku zahájení provozu linkové dopravy musel
disponovat sídlem nebo organizační složkou umístěnou
v členském státě úřadu rozhodujícího o tomto povolení;

(Věc C-346/09)

2) Je slučitelné se svobodou usazování a svobodou volného
pohybu služeb ve smyslu článku 49 a násl. Smlouvy o ES
a právem hospodářské soutěže Evropského společenství ve
smyslu článku 81 a násl. Smlouvy o ES, aby vnitrostátní
předpis stanovil jako podmínku pro udělení povolení k
provozu osobní linkové dopravy, s ohledem na vybavení
prostředku hromadné veřejné dopravy, který pravidelně
objíždí stanovené zastávky dle jízdního řádu, že je třeba
udělení povolení odmítnout tehdy, pokud by v případě
zahájení provozu osobní dopravy na požadovaných linkách
byly výnosy konkurenčních společností, které jezdí na zčásti
nebo zcela identických linkách, v důsledku provozu těchto
linek významným způsobem omezeny tak, že by provoz
těchto linek s ohledem na tržní kritéria již nebyl výnosný.

(2009/C 282/44)
Jednací jazyk: nizozemština
Předkládající soud
Gerechtshof 's-Gravenhage

Účastníci původního řízení
Žalobce: Staat der Nederlanden
Žalované: Denkavit Nederland b.v., Cehave Landbouwbelang
Voeders b.v., Arie Blok b.v., Internationale Handelsmaatschappij
„Demeter“ b.v.

Předběžné otázky

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná
Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne 24.
srpna 2009 — Skoma-Lux sro v. Celní ředitelství Olomouc
(Věc C-339/09)

Je nutné vykládat právo Společenství, zejména směrnici
90/425/EHS (1), rozhodnutí 94/381/ES (2) a rozhodnutí
2000/766/ES (3) v tom smyslu, že takový vnitrostátní zákaz,
jako je zákaz článku 2 přechodného nařízení, který z důvodu
ochrany proti BSE zakazuje výrobu a obchod se zpracovanými
živočišnými bílkovinami za účelem zkrmování hospodářskými
užitkovými zvířaty, je neslučitelný s právem Společenství, pokud
takový vnitrostátní zákaz

(2009/C 282/43)
Jednací jazyk: čeština
Předkládající soud
Nejvyšší správní soud

— vstoupil v platnost již dne 15. prosince 2000 (tedy dříve než
rozhodnutí 2000/766/ES) a
— přechodně (až do přijetí rozhodnutí 2000/766/ES (4) ze dne
29. prosince 2000) platil rovněž pro rybí moučku a fosfo
rečnan vápenatý?

Účastníci původního řízení
Žalobce: Skoma-Lux sro
Žalovaný: Celní ředitelství Olomouc
Předběžná otázka
Je třeba zboží označované jako „červené víno dezertní Kagor
VK“, obsažené v lahvích à 0,75 LTR s obsahem alkoholu 15,8 %
— 16,1 % vol, do kterého byl v průběhu jeho výroby přidán
řepný cukr a kukuřičný alkohol, tedy substance, které nemají
původ v čerstvých hroznech, zařadit do čísla 2204 nebo do
čísla 2206 kombinované nomenklatury celního sazebníku?

(1) Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních
a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty
a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu
(Úř. věst. L 224, s. 29; Zvl. vyd. 03/10, s. 138).
(2) Rozhodnutí Komise 94/381/ES ze dne 27. června 1994 o některých
ochranných opatřeních proti bovinní spongiformní encefalopatii a
zkrmování bílkovin pocházejících ze savců (Úř. věst. L 172, s. 23).
(neoficiální překlad)
(3) Rozhodnutí Rady 2000/766/ES ze dne 4. prosince 2000 o někte
rých ochranných opatřeních proti přenosným spongiformním ence
falopatiím a zkrmování živočišných bílkovin (Úř. věst. L 306, s. 32).
(neoficiální překlad)
(4) Rozhodnutí Komise 2001/9 ze dne 29. prosince 2000 o kontrolních
opatřeních k provedení rozhodnutí Rady 2000/766/ES o některých
ochranných opatřeních proti přenosným spongiformním encefalopa
tiím a zkrmování živočišných bílkovin (Úř. věst. L 2, s. 32). (neofi
ciální překlad)

