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Úřední věstník Evropské unie

EU musí považovat ustanovení Charty OSN a rozhodnutí Rady
bezpečnosti OSN přijatá na jejich základě za závazná.

Přezkum opatření EU, jimiž jsou prováděna rozhodnutí Rady
bezpečnosti OSN, soudy Unie je neslučitelný se závazným
účinkem rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

Je-li jakýkoli přezkum opatření EU, jimiž se přesně provádějí
rezoluce Rady Bezpečnosti, vůbec vhodný, Soudy unie musí
náležitě zohledňovat povahu a cíl Charty OSN a úlohu Rady
bezpečnosti jakožto hlavního orgánu pověřeného zajišťováním
mezinárodního míru a bezpečnosti. Vzhledem k povaze Rady
bezpečnosti a významné úloze, kterou plní, vzhledem ke zřízení
a fungování Úřadu ombudsmana a vzhledem k souhrnu důvodů
sdělených Komisi a Yassinu Abdullahu Kadimu neexistuje důvod
ke zrušení nařízení 881/2002 v rozsahu, v němž se týká
Yassina Abdullaha Kadiho.
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které podřizují operace, jenž nespadají pod výjimky uvedené v
příloze III této směrnice, snížené sazbě 5,5 % a určité operace
snížené sazbě 2,10 %.

Svou první výtkou žalobkyně uvádí, že kromě to, že fran
couzská právní úprava používá sníženou sazbu DPH ve výši
5,5 % na operace týkající se čeledi koňovitých, aniž rozlišuje v
závislosti na jejich použití, stanoví dále další ustanovení neslu
čitelná se směrnicí DPH a zejména body 1) a 11) přílohy III této
směrnice.

Druhou výtkou Komise oznamuje správní praxi žalované spočí
vající v použití sazby 2,10 % na prodeje živých zvířat neurče
ných k použití pro jatka a do uzenářství, a to zejména běže
ckých a závodních koní a koní pro zábavu a výcvik, osobám
nepodléhajícím DPH.

(1) Úř. věst. L 139, s. 9
(1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o
společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1)

Žaloba podaná dne 16. prosince 2010 — Evropská komise
v. Francouzská republika
(Věc C-596/10)
(2011/C 72/18)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: F. Dintilhac a M. Afonso,
zmocněnci)

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná
Nejvyšším soudem Slovenské republiky (Slovenská
republika) dne 17. prosince 2010 — SAG ELV Slovensko
as, FELA Management AG, ASCOM (Schweiz) AG, Asseco
Central Europe as, TESLA Stropkov as, Autostrade per
l'Italia SpA, EFKON AG, Stalexport Autostrady SA v.
Úrad pre verejné obstarávanie
(Věc C-599/10)
(2011/C 72/19)
Jednací jazyk: slovenština

Žalovaná: Francouzská republika
Předkládající soud

Nejvyšší soud Slovenské republiky
Návrhová žádání žalobkyně
— určit, že Francouzská republika tím, že použila sníženou
sazbu DPH na operace týkající se čeledi koňovitých a
zejména koní, jestliže nejsou obvykle určeni k použití při
přípravě potravin nebo v zemědělské výrobě, nesplnila
povinnosti, které pro ni vyplývají z článků 96 až 99 a
přílohy III směrnice o DPH (1);

Účastníci původního řízení
Žalobkyně: SAG ELV Slovensko as, FELA Management AG,
ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe as, TESLA
Stropkov as, Autostrade per l'Italia SpA, EFKON AG, Stalexport
Autostrady SA

— uložit Francouzské republice náhradu nákladů řízení.
Žalovaný: Úrad pre verejné obstarávanie
Žalobní důvody a hlavní argumenty
Komise vznáší dvě výtky na podporu své žaloby vycházející z
nedodržení směrnice o DPH vnitrostátními právními předpisy,

Vedlejší účastnice řízení: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

