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Výrok rozsudku

Predmet veci

1. Výraz „ak… zabránia, aby sa uskutočnila kontrola na
mieste“ uvedený v článku 23 ods. 2 nariadenia Komisie (ES)
č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné
pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integro
vaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení
Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa
ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niek
toré režimy podpory pre poľnohospodárov, je samostatným
pojmom práva Únie, ktorý treba vykladať rovnako vo všetkých
členských štátoch, v tom zmysle, že okrem úmyselného konania
zahŕňa akúkoľvek nedbanlivosť poľnohospodára alebo jeho
zástupcu, ktorá má za následok zabrániť kontrole na mieste v
celom rozsahu, ak tento poľnohospodár alebo jeho zástupca
neprijal všetky opatrenia, ktoré od neho možno rozumne žiadať,
aby zabezpečil uskutočnenie kontroly v celom rozsahu.

Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie článku 56
ES a článku 40 Dohody o Európskom hospodárskom priestore
z 2. mája 1992 (Ú. v. ES L 1, s. 3) — Vnútroštátne právne
predpisy podmieňujúce poskytnutie daňovej výhody stanovenej
pre dary v prospech výskumných a verejných vzdelávacích
zariadení tým, že príjemca darov musí mať sídlo v tuzemsku

2. Zamietnutie príslušnej žiadosti o získanie priamej podpory na
základe článku 23 ods. 2 nariadenia č. 796/2004 nezávisí od
toho, či bol poľnohospodár alebo jeho zástupca náležite
oboznámený o časti kontroly na mieste, ktorá si vyžaduje jeho
spoluprácu.
3. Pojem „zástupca“ uvedený v článku 23 ods. 2 nariadenia
č. 796/2004 je samostatným pojmom práva Únie, ktorý treba
vykladať rovnako vo všetkých členských štátoch, v tom zmysle, že
počas kontrol na mieste zahŕňa akúkoľvek plnoletú osobu so
spôsobilosťou na právne úkony, ktorá býva v podniku a ktorej je
zverená aspoň časť správy poľnohospodárskeho podniku, ak poľno
hospodár jasne vyjadril svoju vôľu a poveril ju zastupovaním, čím
sa zaviazal, že bude zodpovedať za každé konanie a každé opome
nutie tejto osoby.
4. Článok 23 ods. 2 nariadenia č. 796/2004 treba vykladať v tom
zmysle, že poľnohospodár, ktorý nebýva v podniku, ktorého je
majiteľom, nie je povinný vymenovať zástupcu, ktorého možno
spravidla kedykoľvek zastihnúť v podniku.

Výrok rozsudku
1. Rakúska republika si tým, že umožnila odpočítateľnosť darov
poskytnutých zariadeniam povereným výskumnými a vzdelávacími
činnosťami výlučne v prípade, že uvedené zariadenia sú usadené v
Rakúsku, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 56 ES
a článku 40 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2.
mája 1992.
2. Rakúska republika je povinná nahradiť trovy konania.
(1) Ú. v. EÚ C 63, 13.3.2010.

Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 16. júna
2011 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý
podal Højesteret — Dánsko) — Unomedical A/S/
Skatteministeriet
(Vec C-152/10) (1)
[Spoločný colný sadzobník — Colné zaradenie — Kombino
vaná nomenklatúra — Dialyzačné drenážne vrecká vyrobené z
plastu a osobitne navrhnuté na použitie s dialyzátorom (umelé
obličky) — Močové drenážne vrecká vyrobené z plastu, ktoré
sú osobitne navrhnuté na použitie v spojení s katétrom —
Položky 9018 a 3926 — Pojmy „časti a súčasti“ a
„príslušenstvo“ — Ostatné výrobky z plastov]
(2011/C 232/13)

(1) Ú. v. EÚ C 63, 13.3.2010.

Jazyk konania: dánčina
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 16. júna
2011 — Európska komisia/Rakúska republika
(Vec C-10/10) (1)
(Nesplnenie povinnosti členským štátom — Voľný pohyb kapi
tálu — Odpočítateľnosť darov poskytnutých zariadeniam
povereným výskumnými a vzdelávacími činnosťami — Obme
dzenie odpočítateľnosti na dary poskytnuté zariadeniam
usadeným na vnútroštátnom území)
(2011/C 232/12)
Jazyk konania: nemčina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: R. Lyal a W. Mölls,
splnomocnený zástupca)
Žalovaná: Rakúska republika (v zastúpení: C. Pesendorger,
splnomocnená zástupkyňa)

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Højesteret
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobkyňa: Unomedical A/S
Žalovaný: Skatteministeriet
Predmet veci
Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Højesteret —
Výklad prílohy I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla
1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom
colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, s. 1; Mim. vyd. 02/002,
s. 382) — Dialyzačné vrecká vyrobené z plastu a osobitne
navrhnuté na použitie s umelými obličkami — Zaradenie do
podpoložky 9018 90 30 alebo 3926 90 99 — Močové
drenážne vrecká vyrobené z plastu, ktoré sú osobitne navrhnuté
na použitie v spojení s katétrom — Zaradenie do podpoložky
9018 39 00 alebo 3926 90 99 — Pojem „časti, súčasti a
príslušenstvo“

