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2. Má sa článok 3 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2008/120/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne
normy na ochranu ošípaných (1), v spojení s článkom 12 tejto smernice vykladať v tom zmysle, že tieto ustanovenia
bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je článok 8 ods. 1 Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba
la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico (kráľovský dekrét 4/2014 z 10. januára,
ktorým sa schvaľuje norma kvality pre iberské mäso, šunku, pliecko a karé), ktoré podmieňuje používanie pojmu
„iberský“ pri výrobkoch vyrábaných alebo predávaných v Španielsku tým, že chovatelia ošípaných iberského plemena
v systémoch intenzívneho (výkrmového) chovu zväčšia minimálnu celkovú voľnú podlažnú plochu na zviera, ktorého
živá hmotnosť je väčšia ako 110 kg, na 2 m2, hoci cieľom tohto vnútroštátneho ustanovenia je zvýšenie kvality
výrobkov, a nie konkrétne sprísnenie ochrany ošípaných?
V prípade zápornej odpovede na predchádzajúcu otázku, má sa článok 12 smernice [2008/120/ES] v spojení
s článkami 34 a 35 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby ustanovenie, akým je
článok 8 ods. 1 kráľovského dekrétu 4/2012, vyžadovalo od výrobcov z iných členských štátov dodržiavanie tých istých
podmienok chovu zvierat, aké vyžaduje od španielskych výrobcov, aby výrobky získané z ich ošípaných mohli byť
označené predajnými názvami, ktoré upravuje uvedený kráľovský dekrét, a to nie s cieľom sprísniť ochranu ošípaných,
ale s cieľom zvýšiť kvalitu výrobkov vyrábaných alebo predávaných v Španielsku?
3. Majú sa články 34 [ZFEÚ] a 35 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že brán[ia] vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je článok 8
ods. 2 Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta
y la caña de lomo ibérico (kráľovský dekrét 4/2014 z 10. januára, ktorým sa schvaľuje norma kvality pre iberské mäso,
šunku, pliecko a karé), ktorým sa stanovuje minimálny vek pri porážke ošípaných, z ktorých sa vyrábajú výrobky
výkrmovej kategórie, na 10 mesiacov s cieľom zvýšiť kvalitu výrobkov tejto kategórie?
(1)

Ú. v. EÚ L 47, 2009, s. 5.
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Návrhy žalobkyne
— na základe článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie určiť, že Španielske kráľovstvo si tým, že stanovilo
minimálny počet vozidiel ako podmienku pre získanie povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy, nesplnilo
povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článkov 3 a 5 písm. b) nariadenia (ES) č. 1071/2009 o prístupe k výkonu povolania
prevádzkovateľa cestnej dopravy,
— zaviazať Španielske kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia
Predmetom žaloby Európskej komisie podanej proti Španielskemu kráľovstvu je uplatnenie nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok,
ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/
26/ES (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 51) (1).
Komisia sa domnieva, že stanovením podmienky pre získanie povolenia prevádzkovateľa cestnej dopravy, aby podniky mali
aspoň tri vozidlá, Španielske kráľovstvo nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 3 ods. 1 a 2 a článku 5
písm. b) uvedeného nariadenia.
(1)

Ú. v. EÚ L 300, 2009, s. 51.

