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Úřední věstník Evropské unie

u jediného subjektu určeného ke správě doplňkového režimu
zdravotní péče, aniž by podniky z dotyčného odvětví mohly být
od účasti v pojištění osvobozeny, v souladu s ustanoveními
článků 81 ES a 82 ES, nebo určenému subjektu umožňují
zneužívat dominantního postavení?
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Žaloba podaná dne 11. listopadu 2009 — Komise
Evropských společenství v. Rakouská republika
(Věc C-441/09)
(2010/C 24/50)
Jednací jazyk: němčina

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour
d'appel de Paris (Francie) dne 10. listopadu 2009 —
Peirre Fabre Dermo-Cosmétique SAS v. Président de
l'Autorité de la Concurrence, Ministre de l'Économie, de
l'Industrie et de l'Emploi

Účastnice řízení
Žalobkyně: Komise Evropských společenství
D. Triantafyllou a B.-R. Killmann, zmocněnci)

(zástupce:

Žalovaná: Rakouská republika

(Věc C-439/09)
(2010/C 24/49)
Jednací jazyk: francouzština

Návrhová žádání žalobkyně
Komise navrhuje, aby Soudní dvůr:

Cour d'appel de Paris

— určil, že Rakouská republika tím, že použila sníženou sazbu
DPH na dodávky, dovozy a nabytí v rámci Společenství
určitých živých zvířat, obzvláště koní, které nejsou užívány
k přípravě potravin určených pro lidskou a zvířecí spotřebu,
nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z ustanovení
článků 96 a 98 ve spojení s přílohou III směrnice o
společném systému daně z přidané hodnoty (1);

Účastníci původního řízení

— uložil Rakouské republice náhradu nákladů řízení.

Předkládající soud

Žalobce: Peirre Fabre Dermo-Cosmétique SAS
Žalobní důvody a hlavní argumenty
Žalovaný: Président de l'Autorité de la Concurrence, Ministre de
l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Předběžná otázka
Představuje obecný absolutní zákaz internetového prodeje
smluvních výrobků konečným uživatelům, uložený schváleným
distributorům uvnitř systému selektivní distribuce, tvrdé
omezení, jehož cílem je omezení hospodářské soutěže ve
smyslu čl. 81 odst. 1 Smlouvy o ES, na nějž se nevztahuje
bloková výjimka podle nařízení č. 2790/1999 (1), ale mohla
by se na něj případně vztahovat individuální výjimka podle čl.
81 odst. 3 Smlouvy o ES?

(1) Nařízení Komise (ES) č. 2790/1999 ze dne 22. prosince 1999 o
použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na kategorie vertikálních dohod a
jednání ve vzájemné shodě (Úř. věst. L336, s. 21).

Komise zastává názor, že rakouský zákon o dani z obratu
porušuje článek 96 a 98 ve spojení s přílohou III směrnice o
DPH tím, že používá na dodávky určitých živých zvířat
(zejména koní) sníženou sazbu DPH i tehdy, když tato zvířata
nejsou určena na výrobu potravin.
Pojem „živá zvířata“ v bodě 1 přílohy III směrnice o DPH není
žádnou samostatnou kategorií, ale zahrnuje pouze taková
zvířata, které se běžně používají pro lidskou nebo zvířecí
spotřebu. Tento výklad se opírá o španělské, francouzské,
anglické, italské, nizozemské, portugalské, jakož i švédské
znění tohoto ustanovení. Navíc výjimečná povaha tohoto usta
novení vyžaduje podle ustálené judikatury restriktivní výklad.
Obzvláště u zvířat, která náleží k rodině koňovitých, má použití
jako tažné nebo jezdecké zvíře (a nikoliv jako potravina nebo
krmivo) přednost.

(1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o
společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1).

