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Úradný vestník Európskej únie

povinné poistenie v jedinej organizácii, určenej na správu
doplnkového režimu zdravotnej starostlivosti, bez akejkoľvek
možnosti oslobodenia od účasti na poistení pre podniky
dotknutého odvetvia, v súlade s ustanoveniami článkov 81 ES
a 82 ES alebo môžu predstavovať prípad zneužitia dominant
ného postavenia u danej organizácie?
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Žaloba podaná 11. novembra 2009 — Komisia Európskych
Spoločenstiev/Rakúska republika
(Vec C-441/09)
(2010/C 24/50)
Jazyk konania: nemčina

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal
Cour d’appel de Paris (Francúzsko) 10. novembra 2009
— Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Predseda
Autorité de la Concurrence (Orgán pre hospodársku
súťaž), Ministerka hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti

Účastníci konania
Žalobkyňa: Komisia Európskych Spoločenstiev (v zastúpení:
D. Triantafyllou a B.-R. Killmann, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rakúska republika

(Vec C-439/09)
(2010/C 24/49)
Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania

Návrhy žalobkyne
— určiť, že Rakúska republika si tým, že použila zníženú daň z
obratu na dodávky, dovozy a nadobudnutie v rámci Spolo
čenstva určitých živých zvierat, najmä koňov, ktoré neslúžia
na prípravu potravín pre ľudí a zvieratá, porušila svoje
povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 96 a 98 v spojení
s prílohou III smernice o spoločnom systéme dane z
pridanej hodnoty (1),

Cour d’appel de Paris
— zaviazať Rakúsku republiku na náhradu trov konania.
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Odvolateľka: Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS

Odporcovia: Predseda Autorité de la Concurrence, Ministerka
hospodárstva, priemyslu a zamestnanosti

Prejudiciálna otázka
Predstavuje všeobecný a absolútny zákaz predávať cez internet
zmluvné výrobky konečným užívateľom, ktorý je uložený auto
rizovaným distribútorom v rámci selektívnej distribučnej siete,
skutočne závažné obmedzenie hospodárskej súťaže na základe
cieľa v zmysle článku 81 ods. 1 Zmluvy ES, na ktoré sa nevzťa
huje bloková výnimka stanovená v nariadení č. 2790/1999 (1),
avšak na ktoré sa prípadne vzťahuje individuálna výnimka podľa
článku 81 ods. 3 Zmluvy ES?

(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 2790/1999 z 22. decembra 1999, o
uplatňovaní článku 81 ods. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych
dohôd a zosúladených postupov (Ú. v. ES L 336, s. 21; Mim. vyd.
08/001, s. 364).

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia
Komisia zastáva názor, že rakúske právo upravujúce daň z
obratu porušuje články 96 a 98 v spojení s prílohou III smer
nice o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty tým
spôsobom, že uplatňuje na dodávku určitých živých zvierat
(najmä koňov) zníženú daň z obratu aj v prípade, keď tieto
zvieratá nie sú určené na výrobu potravín.

Pojem „živé zvieratá“ v bode 1 prílohy III smernice o
spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty nie je samostatnou
kategóriou, ale zahŕňa len zvieratá obvykle určené na ľudskú a
zvieraciu spotrebu. Tento výklad sa opiera o španielske, fran
cúzske, anglické, talianske, holandské, portugalské, ako aj
švédske znenie uvedeného ustanovenia. Navyše podľa ustálenej
judikatúry výnimočná povaha daného ustanovenia vyžaduje
reštriktívny výklad.

Najmä u zvierat patriacich do čeľade koňovitých prevažuje ich
použitie ako ťažných a jazdeckých zvierat (a nie ako potravy pre
ľudskú a zvieraciu spotrebu).

(1) Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom
systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. ES L 347, s. 1).

