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pôsobnosti pôvodného nariadenia na chodúľky, ktoré sa skladajú z
rúrkového hliníkového rámu na štyroch kolieskach, s otočnými pred
nými kolieskami, rúčkami a brzdami, a sú určené na pomoc osobám
trpiacim ťažkosťami pri chôdzi, a takisto v časti, v ktorej zatrieďuje
uvedené chodúľky do podpoložky 8716 80 00 kombinovanej nomen
klatúry.

(1) Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra
2010 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý
podal Court of Session — (Scotland), Edinburgh —
Spojené kráľovstvo] — The Commissioners for Her
Majesty’s Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings
GmbH

26.2.2011

uskutočnené v inom členskom štáte, a to len z dôvodu, že plnenia
uskutočnené na výstupe neviedli v druhom členskom štáte k platbe
dane z pridanej hodnoty.
2. Zásada zákazu zneužívajúceho konania nebráni právu na odpočet
dane z pridanej hodnoty uznanému v článku 17 ods. 3 písm. a)
smernice 77/388, za okolností ako v prejednávanej veci, keď sa
podnik so sídlom v jednom členskom štáte rozhodne poskytnúť
prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti so sídlom v inom člen
skom štáte lízing tovaru pre tretiu spoločnosť so sídlom v prvom
členskom štáte, aby sa tak vyhol dani z pridanej hodnoty z platby
poskytnutej ako protihodnota za tieto lízingové plnenia, ktoré sú v
prvom členskom štáte kvalifikované ako služby prenájmu poskyt
nuté v druhom členskom štáte a v tomto druhom členskom štáte
ako dodávka tovaru uskutočnená v prvom členskom štáte.

(1) Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009.

(Vec C-277/09) (1)
(Šiesta smernica o DPH — Právo na odpočet — Kúpa moto
rových vozidiel a ich použitie na lízingové plnenia — Rozdiely
medzi daňovými systémami dvoch členských štátov — Zákaz
zneužívajúceho konania)

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra
2010 — Európska komisia/Talianska republika

(2011/C 63/10)

(Vec C-304/09) (1)

Jazyk konania: angličtina

(Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc —
Pomoc v prospech spoločností nedávno kótovaných na burze
cenných papierov — Vymáhanie)

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania

(2011/C 63/11)

Court of Session (Škótsko), Edinburgh

Jazyk konania: taliančina
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Účastníci konania

Odvolateľ: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue &
Customs

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn, E. Righini a
V. Di Bucci, splnomocnení zástupcovia)

Odporkyňa: RBS Deutschland Holdings GmbH

Žalovaná: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri a P.
Gentili, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci
Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Court of Session
(Scotland), Edinburgh — Výklad článku 17 ods. 3 písm. a)
smernice 77/388/EHS: Šiesta smernica Rady zo 17. mája
1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týka
júcich sa daní z obratu — Spoločný systém dane z pridanej
hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1;
Mim. vyd. 09/001, s. 23) — Plnenia, ktorých jediným cieľom je
získať daňovú výhodu — Poskytovanie lízingu automobilov v
Spojenom kráľovstve nemeckou dcérskou spoločnosťou banky
so sídlom v Spojenom kráľovstve
Výrok rozsudku
1. Za okolností ako vo veci samej sa článok 17 ods. 3 písm. a)
šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosú
ladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z
obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný
základ jej stanovenia, musí vykladať v tom zmysle, že členský
štát nemôže zdaniteľnej osobe odmietnuť odpočet dane z pridanej
hodnoty zaplatenej na vstupe v súvislosti s kúpou tovaru v tomto
členskom štáte, ak bol tento tovar použitý na lízingové plnenia

Predmet veci
Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprijatie v stano
venej lehote opatrení nevyhnutných na dosiahnutie súladu s
článkami 2, 3 a 4 rozhodnutia Komisie 2006/261/ES zo 16.
marca 2005 o schéme štátnej pomoci C 8/2004 (ex NN
164/2003), ktorú zaviedlo Taliansko v prospech spoločností
nedávno kótovaných na burze cenných papierov [oznámené
pod č. K(2005) 591], (Ú. v. EÚ L 94, s. 42)
Výrok rozsudku
1. Talianska republika si tým, že neprijala v stanovených lehotách
všetky opatrenia nevyhnutné na zrušenie schémy pomoci vyhlásenej
za protiprávnu a nezlučiteľnú so spoločným trhom rozhodnutím
Komisie 2006/261/ES zo 16. marca 2005 o schéme štátnej
pomoci C 8/2004 (ex NN 164/2003), ktorú zaviedlo Taliansko
v prospech spoločností nedávno kótovaných na burze cenných
papierov a na vymáhanie pomoci od príjemcov, ktorá im bola
poskytnutá na základe uvedenej schémy, nesplnila povinnosti,
ktoré jej vyplývajú z článkov 2 a 3 tohto rozhodnutia.
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2. Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.

(1) Ú. v. EÚ C 256, 24.10.2009.

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra
2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý
podal Unabhängiger Verwaltungssenat Wien — Rakúsko)
— Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH/Landeshauptmann
von Wien

C 63/7

vuje požiadavku usadiť sa, ak sa toto usadenie požaduje po udelení
tohto povolenia a predtým než žiadateľ začne s prevádzkovaním
tejto linky.
2. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútro
štátnej právnej úprave, ktorá nariaďuje zamietnuť udelenie povo
lenia na prevádzkovanie turistickej autobusovej linky z dôvodu
zníženia výnosnosti konkurenčného podniku, ktorý vlastní povo
lenie na prevádzkovanie čiastočne alebo celkom rovnakej linky
ako je požadovaná linka, a to len na základe informácií pred
ložených týmto konkurenčným podnikom.

(1) Ú. v. EÚ C 282, 21.11.2009.

(Vec C-338/09) (1)
(Slobodné poskytovanie služieb — Sloboda usadiť sa —
Pravidlá hospodárskej súťaže — Kabotážna preprava —
Vnútroštátna autobusová linková preprava osôb — Žiadosť
o prevádzkovanie linky — Koncesia — Povolenie —
Podmienky — Umiestnenie sídla alebo stálej organizačnej
zložky na vnútroštátnom území — Zníženie príjmov ohrozu
júce výnosnosť prevádzkovania už povolenej linky)
(2011/C 63/12)
Jazyk konania: nemčina
Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. decembra
2010 — Európska komisia/Maltská republika
(Vec C-351/09) (1)
(Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie
— Smernica 2000/60/ES — Články 8 a 15 — Stav povrcho
vých vôd — Vytvorenie a uskutočnenie programov pre moni
torovanie — Opomenutie — Predloženie súhrnných správ o
programoch pre monitorovanie — Opomenutie)
(2011/C 63/13)

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Yellow Cab Verkehrsbetriebs GmbH

Jazyk konania: angličtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: S. Pardo Quintillán a
K. Xuereb, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Landeshauptmann von Wien

Žalovaná: Maltská republika (v zastúpení: S. Camilleri, D.
Mangion, P. Grech a Y. Rizzo, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Unabhängiger
Verwaltungssenat Wien — Výklad článku 49 a nasl. ES a článku
81 a nasl. ES — Právna úprava členského štátu, ktorá stanovuje
pre vydanie povolenia na prevádzkovanie verejnej linkovej
prepravy dve podmienky; že žiadateľ o toto povolenie má
sídlo v danom štáte a že nová linka nesmie ohroziť rentabilitu
podobnej linkovej prepravy, ktorá už existuje

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článkov 8
a 15 smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z
23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre
opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES
L 327, s. 1; Mim. vyd. 15/005, s. 275) — Povinnosť vytvoriť
programy pre monitorovanie stavu povrchových vôd a spustiť
ich v praxi — Povinnosť predložiť súhrnné správy o progra
moch pre monitorovanie stavu povrchových vôd

Výrok rozsudku
1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej
právnej úprave členského štátu, o akú ide vo veci samej, ktorá ako
podmienku udelenia povolenia na prevádzkovanie autobusovej linky
verejnej mestskej prepravy osôb, ktorá pravidelne chodí na určené
zastávky podľa cestovného poriadku, vyžaduje, aby hospodárske
subjekty žiadajúce o koncesiu usadené v iných členských štátoch
mali sídlo alebo inú organizačnú zložku na území tohto členského
štátu ešte pred tým, než im bude schválené povolenie na prevá
dzkovanie tejto linky. Naopak článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v
tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stano

Výrok rozsudku
1. Maltská republika si tým, že jednak nevytvorila a neuviedla do
prevádzky programy pre monitorovanie stavu povrchových vôd v
súlade s článkom 8 ods. 1 a 2 smernice 2000/60/ES Európskeho
parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje
rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného
hospodárstva, a jednak nepredložila súhrnné správy o programoch
pre monitorovanie stavu povrchových vôd v súlade s článkom 15
ods. 2 tejto smernice, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z
článkov 8 a 15 uvedenej smernice.

