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Výrok

Předmět věci

1) Výraz „zabrání provedení kontroly na místě“, který je uveden v čl.
23 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna
2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro podmíněnost,
odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém podle
nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, jímž se stanoví společná
pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské
politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce,
je autonomním pojmem práva Unie, který je třeba vykládat
jednotně ve všech členských státech v tom smyslu, že vedle úmysl
ného jednání zahrnuje jakékoli konání či opomenutí přičitatelné
nedbalosti zemědělce nebo jeho zástupce, které vedlo k zabránění
úplnému provedení kontroly na místě v případě, že tento zemědělec
nebo jeho zástupce nepřijal veškerá opatření, která po něm mohla
být rozumně požadována za účelem zajištění, že se tato kontrola
uskuteční v plném rozsahu.

Nesplnění povinnosti státem — Porušení článku 56 ES a článku
40 dohody ze dne 2. května 1992 o Evropském hospodářském
prostoru (Úř. věst. 1994, L 1, s. 3) — Vnitrostátní právní
úprava podmiňující poskytnutí daňové výhody stanovené pro
dary poskytnuté výzkumným a veřejně vzdělávacím zařízením
tím, aby byl příjemce daru usazen na vnitrostátním území

2) Zamítnutí dotyčných žádostí o podporu podle čl. 23 odst. 2
nařízení č. 796/2004 nezávisí na tom, zda byl zemědělec nebo
jeho zástupce náležitě informován o té části kontroly na místě,
která vyžaduje jeho součinnost.
3) Pojem „zástupce“ uvedený v čl. 23 odst. 2 nařízení č. 796/2004
je autonomním pojmem práva Unie, který je třeba vykládat
jednotně ve všech členských státech v tom smyslu, že v případě
kontrol na místě zahrnuje jakoukoli plnoletou osobu způsobilou k
právním úkonům, jež bydlí v zemědělském podniku a které je
svěřena alespoň část řízení tohoto podniku, jestliže zemědělec
jasně vyjádřil svou vůli zmocnit ji k tomu, aby jej zastupovala,
a zavázal se tedy převzít odpovědnost za jakékoli konání a opome
nutí této osoby.
4) Článek 23 odst. 2 nařízení č. 796/2004 musí být vykládán v
tom smyslu, že zemědělec, který nebydlí v zemědělském podniku, za
nějž je odpovědný, není povinen jmenovat zástupce, který by byl v
tomto podniku zpravidla kdykoli dosažitelný.
(1) Úř. věst. C 63, 13.3.2010.

Výrok
1) Rakouská republika tím, že umožnila odpočítatelnost darů poskyt
nutých zařízením pověřeným výzkumnými a vzdělávacími
činnostmi výhradně v případě, že uvedená zařízení jsou usazena
v Rakousku, porušila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 56
ES a z článku 40 Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze
dne 2. května 1992.
2) Rakouské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.
(1) Úř. věst. C 63, 13.3.2010.

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne
16. června 2011 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Højesteret — Dánsko) — Unomedical A/S v.
Skatteministeriet
(Věc C-152/10) (1)
(„Společný celní sazebník — Sazební zařazení zboží —
Kombinovaná nomenklatura — Plastové drenážní vaky pro
dialýzu výhradně určené pro dialyzační přístroje (umělé
ledviny) — Plastové močové drenážní vaky výhradně určené
pro katetry — Čísla 9018 a 3926 — Pojmy, „části, součásti“
a, „příslušenství“ — Ostatní výrobky z plastů“)
(2011/C 232/13)

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 16.
června 2011 — Evropská komise v. Rakouská republika
(Věc C-10/10)

(1 )

(„Nesplnění povinnosti státem — Volný pohyb kapitálu —
Odpočítatelnost darů poskytnutých zařízením pověřeným
výzkumnými a vzdělávacími činnostmi — Omezení odpočíta
telnosti na dary poskytnuté zařízením usazeným na vnitros
tátním území“)
(2011/C 232/12)
Jednací jazyk: němčina
Účastnice řízení
Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: R. Lyal a W. Mölls, zmoc
něnci)
Žalovaná: Rakouská republika (zástupce: C. Pesendorfer, zmoc
něnec)

Jednací jazyk: dánština
Předkládající soud
Højesteret
Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Unomedical A/S
Žalovaný: Skatteministeriet
Předmět věci
Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Højesteret —
Výklad přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23.
července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném
celním sazebníku (Úř. věst. L 256, s. 1; Zvl. vyd. 02/02, s. 382)
— Plastové vaky výhradně určené k použití v souvislosti s
dialýzou — Zařazení do podpoložky 9018 90 30 nebo
3926 90 99 — Plastové vaky výhradně určené k použití s
katetry — Zařazení do podpoložky 9018 39 00 nebo
3926 90 99 — Pojem „části, součásti a příslušenství“

