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Izrek
1. Člen 44(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru
skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES)
št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES)
št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 in člen 34(2)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja
2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem
podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe
št. 1782/2003 je treba razlagati tako, da je kmetijska površina, ki jo predstavlja varno območje na letališču okoli vzletnopristajalnih stez, voznih stez ter poti ustavljanja in za katero veljajo posebna pravila in omejitve, površina, ki je upravičena do
zadevne pomoči, če je kmet, ki obdeluje to površino, dovolj samostojen pri njeni uporabi in če mu je omogočeno, da to dejavnost
izvaja na navedeni površini kljub omejitvam, ki izhajajo iz izvajanja nekmetijske dejavnosti na tej površini.

2. Člen 137 Uredbe št. 73/2009 je treba razlagati tako, da se kmet, ki je bil pred 1. januarjem 2010 obveščen o neupravičenosti
dodelitve pravic do plačila, ni upravičen sklicevati na ta člen, da bi dosegel popravo teh pravic.

Člen 73(4) Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti,
modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo št. 1782/2003, kakor je bila
spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2184/2005 z dne 23. decembra 2005, je treba razlagati tako, da se šteje, da bi kmet lahko
razumno odkril, da do pomoči niso upravičene površine, za uporabo katerih pri izvajanju svoje kmetijske dejavnosti nima nobenega
manevrskega prostora in/ali na katerih zaradi omejitev, ki izhajajo iz izvajanja nekmetijske dejavnosti na teh površinah, ne more
izvajati kmetijske dejavnosti. Pri presoji, ali bi ta kmet lahko razumno odkril storjeno napako, je upoštevni trenutek dan izplačila
pomoči. Presojo na podlagi člena 73(4) Uredbe št. 796/2004 je treba opraviti ločeno za vsako zadevno leto.

Člen 73(5) Uredbe št. 796/2004, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 2184/2005, je treba razlagati tako, da se v okoliščinah,
kakršne so v postopku v glavni stvari, šteje, da je kmet dobroveren, če je bil resnično prepričan, da so zadevne površine upravičene do
pomoči. Dobrovernost tega kmeta za namene člena 73(5) Uredbe št. 796/2004 je treba presojati ločeno za vsako zadevno leto, ta
dobrovernost pa mora obstajati do izteka četrtega leta po dnevu izplačila pomoči.
(1)

UL C 85, 22.3.2014.

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 9. julija 2015 – Evropska komisija/Francoska republika
(Zadeva C-63/14) (1)
(Neizpolnitev obveznosti države — Državne pomoči — Nezakonita pomoč, ki ni združljiva z notranjim
trgom — Obveznost vračila — Absoluten neobstoj možnosti — Nadomestilo za storitev, ki dopolnjuje
osnovno storitev)
(2015/C 294/07)
Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnik: B. Stromsky, agent)

Tožena stranka: Francoska republika (zastopniki: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam in J. Bousin, agenti)
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Izrek
1. Francoska republika s tem, da v predpisanih rokih ni sprejela vseh potrebnih ukrepov za to, da bi družba Société nationale maritime
Corse-Méditerranée (SNCM) SA vrnila državne pomoči, ki so bile s členom 2(1) Sklepa Komisije z dne 2. maja 2013 o državni
pomoči SA.22843 (2012/C) (ex 2012/NN), ki jo je Francija odobrila družbi Société Nationale Corse Méditerranée in družbi
Compagnie Méridionale de Navigation (2013/435/EU), razglašene za nezakonite in nezdružljive z notranjim trgom, s tem, da
v predpisanih rokih ni preklicala vseh izplačil pomoči iz tega člena 2(1), in s tem, da Evropske komisije v predpisanem roku ni
obvestila o ukrepih, sprejetih za uskladitev s tem sklepom, ni izpolnila svojih obveznosti iz člena 288, četrti odstavek, PDEU in
členov od 3 do 5 navedenega sklepa.
2. Francoski republiki se naloži plačilo stroškov.

(1)

UL C 135, 5.5.2014.

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 9. julija 2015 – Evropska komisija/Irska
(Zadeva C-87/14) (1)
(Neizpolnitev obveznosti države — Direktiva 2003/88/ES — Organizacija delovnega časa — Organizacija
delovnega časa zdravnikov na usposabljanju)
(2015/C 294/08)
Jezik postopka: angleščina
Stranki
Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. van Beek in J. Enegren, agenta)
Tožena stranka: Irska (zastopniki: E. Creedon, E. Mc Phillips, A. Joyce in B. Counihan, agenti, skupaj z D. Fennellyjem,
barrister)

Izrek
1. Tožba se zavrne.
2. Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.

(1)

UL C 102, 7.4.2014.

Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 9. julija 2015 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul
Maramureș – Romunija) – Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei/Direcția Generală
Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Maramureș
(Zadeva C-144/14) (1)
(Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Člena 273
in 287 — Obveznost identifikacije zavezanca za DDV po uradni dolžnosti — Obdavčljivost veterinarskozdravstvenih storitev — Načelo pravne varnosti — Načelo varstva zaupanja v pravo)
(2015/C 294/09)
Jezik postopka: romunščina
Predložitveno sodišče
Tribunalul Maramureș

