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2) Článek 138 odst. 1 směrnice 2006/112, ve znění směrnice 2010/88, musí být vykládán v tom smyslu, že má přímý účinek, takže
se jej osoby povinné k dani mohou dovolávat u vnitrostátních soudů vůči státu a domáhat se nároku na osvobození od DPH z titulu
dodání uvnitř Společenství.
(1)

Úř. věst. C 344, 23.11.2013.

Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 9. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol – Španělsko) – Ministerio de Defensa,
Navantia SA v. Concello de Ferrol
(Věc C-522/13) (1)
„Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce — Hospodářská soutěž — Státní podpory — Článek 107
odstavec 1 SFEU — Pojem ‚státní podpora‘ — Daň z nemovitostí ze staveb a pozemků — Osvobození od
daně“
(2014/C 439/16)
Jednací jazyk: španělština
Předkládající soud
Juzgado Contencioso-Administrativo no 1 de Ferrol
Účastníci původního řízení
Žalobci: Ministerio de Defensa, Navantia SA
Žalovaný: Concello de Ferrol
Výrok
Článek 107 odst. 1 SFEU musí být vykládán v tom smyslu, že osvobození od daně z nemovitostí vztahující se na pozemek ve vlastnictví
státu, jenž je poskytnut do užívání podniku s výhradní kapitálovou účastí tohoto státu, přičemž tento podnik na uvedeném pozemku
dodává zboží a poskytuje služby, které mohou být předmětem obchodu mezi členskými státy na trzích otevřených hospodářské soutěži,
může představovat státní podporu zakázanou tímto ustanovením. Je však na předkládajícím soudu, aby určil, zda s ohledem na všechny
relevantní aspekty sporu, který projednává, posouzené ve světle výkladu podaného Soudním dvorem Evropské unie, musí být takové
osvobození od daně kvalifikováno jako státní podpora ve smyslu téhož ustanovení.
(1)

Úř. věst. C 367, 14. 12. 2013.

Rozsudek Soudního dvora (devátého senátu) ze dne 9. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Finanzgericht Hamburg – Německo) – Douane Advies Bureau Rietveld v. Hauptzollamt
Hannover
(Věc C-541/13) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Celní unie a společný celní sazebník — Sazební zařazení — Číslo 3822 —
Pojem ‚diagnostické nebo laboratorní reagencie‘ — Indikátory vystavení předem určené reakční teplotě“
(2014/C 439/17)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Finanzgericht Hamburg
Účastníci původního řízení
Žalobkyně: Douane Advies Bureau Rietveld
Žalovaný: Hauptzollamt Hannover
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Výrok
Číslo 3822 kombinované nomenklatury uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní
a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (EU) č. 861/2010 ze dne 5. října 2010, musí být
vykládáno v tom smyslu, že takové teplotní indikátory, jako jsou výrobky uváděné na trh pod názvy „WarmMark“ a „ColdMark“, které
v důsledku změny barvy vyplývající ze změny objemu kapalin, které obsahují, nevratně indikují, zda bylo dosaženo teploty vyšší či nižší,
než je určená prahová teplota, pod toto číslo nespadají.
(1)

Úř. věst. C 9, 11.1.2014.

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 9. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné
otázce Hovrätten för västra Sverige – Švédsko) – trestní řízení proti Ove Ahlströmovi, Lennartu
Kjellbergovi, Fiskeri Ganthi AB, Fiskeri Nordic AB
(Věc C-565/13) (1)
„Řízení o předběžné otázce — Vnější vztahy — Dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým
královstvím o partnerství v odvětví rybolovu — Vyloučení jakékoli možnosti, aby plavidla Společenství
vykonávala rybolovné činnosti v marockých rybolovných oblastech na základě licence vydané marockými
orgány bez zapojení příslušných orgánů Evropské unie“
(2014/C 439/18)
Jednací jazyk: švédština
Předkládající soud
Hovrätten för västra Sverige

Účastník původního trestního řízení
Ove Ahlström, Lennart Kjellberg, Fiskeri Ganthi AB, Fiskeri Nordic AB

Výrok
Dohoda mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu, schválená jménem Společenství
nařízením Rady (ES) č. 764/2006 ze dne 22. května 2006, zejména článek 6 této dohody, musí být vykládána v tom smyslu, že
vylučuje jakoukoli možnost výkonu rybolovné činnosti plavidly Společenství v marockých rybolovných oblastech na základě licence vydané
marockými orgány bez zapojení příslušných orgánů Evropské unie.
(1)

Úř. věst. C 15, 18.1.2014.

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 22. října 2014 – British Telecommunications plc
v. Evropská komise a BT Pension Scheme Trustees Ltd
(Věc C-620/13 P) (1)
„Kasační opravný prostředek — Státní podpora — Osvobození penzijního fondu od placení příspěvků do
penzijního ochranného fondu, týkající se určitých zaměstnanců — Selektivní charakter opatření“
(2014/C 439/19)
Jednací jazyk: angličtina
Účastníci řízení
Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: British Telecommunications plc (zástupci: J. Holmes, Barrister, H. Legge
QC)
Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: L. Flynn a N. Khan, zmocněnci), BT Pension Scheme Trustees Ltd (zástupci:
J. Derenne a A. Müller-Rappard, advokáti, pověření M. Farleyem, solicitor)

