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pomoci, ktorá nespĺňa požiadavky článku 9 ods. 4 Proto
kolu č. 2 k Európskej dohode? Ak Súdny dvor odpovie
na túto otázku záporne, treba požiadať o zodpovedanie
nasledujúcej otázky:
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ktoré pre ňu vyplývajú z článkov 306 až 310 smernice
Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom
systéme dane z pridanej hodnoty,
— zaviazať Českú republiku na náhradu trov konania.

2. Má sa ustanovenie bodu 1 časti prílohy V Aktu o podmien
kach pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európ
skej únii, ktorá sa týka politiky hospodárskej súťaže,
vykladať v tom zmysle, že sporná štátna pomoc predstavuje
„novú pomoc“ v zmysle bodu 1 ods. 2 tejto prílohy? Ak
áno, majú sa v takom prípade na uvedenú „novú pomoc“
uplatniť ustanovenia článkov 107 ZFEÚ a 108 ZFEÚ (články
87 ES a 88 ES) o štátnej pomoci, ako aj ustanovenia
nariadenia č. 659/1999 (1)?
a) V prípade zápornej odpovede na uvedenú otázku je
nutné odpovedať na túto otázku: Majú sa ustanovenia
bodu 1 prílohy V Aktu o pristúpení vykladať v tom
zmysle, že príslušné vnútroštátne orgány nemôžu
prikročiť k vymáhaniu štátnej pomoci, akou je štátna
pomoc, o akú ide v konaní vo veci samej, kým Komisia
nevydá rozhodnutie, na základe ktorého vyhlási spornú
štátnu pomoc za nezlučiteľnú so spoločným trhom?
b) V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku:
Má sa rozhodnutie Komisie z 15. decembra 2009 pred
ložené na Varchoven administrativen săd považovať vo
vzťahu k neoprávnene poskytnutej pomoci za záporné
rozhodnutie v zmysle článku 14 nariadenia č. 659/1999?

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia
V Českej republike sa osobitná úprava DPH týkajúca sa cestov
ných kancelárií, ktorá je uvedená v článkoch 306 až 310 smer
nice Rady 2006/112/ES, používa nielen na plnenia, ktoré
cestovné kancelárie poskytujú cestujúcim, ale tiež na plnenia,
ktoré poskytujú osobám, ktoré nie sú cestujúcimi. Osobitná
úprava sa v Českej republike uplatní v súlade s § 89 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, aj v prípade, keď je
cestovná služba poskytovaná právnickej osobe, ktorá túto
službu ďalej predáva iným cestovným kanceláriám. To je
podľa názoru Komisie v rozpore s článkami 306 až 310 smer
nice Rady 2006/112/ES, ktoré vyžadujú, aby sa osobitná úprava
týkajúca sa cestovných kancelárií uplatnila len v prípade, keď sa
cestovná služba poskytuje cestujúcemu. Znenie článkov 306 až
310 smernice Rady 2006/112/ES, ako aj účel, ktorý tieto
ustanovenia sledujú, podporujú postoj Komisie.

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý
podal Symvoulio tis Epikrateias (Štátna rada) (Grécko) 31.
mája 2011 — Techniko Epimelitirio Ellados (TEE)
a i./Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai
Apokentrosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias
kai Oikonomikon

(1) Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce
podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES, Ú. v. ES
L 83, s. 1; Mim. vyd. 08/001, s. 339.

(Vec C-271/11)
(2011/C 232/32)
Jazyk konania: gréčtina

Žaloba podaná 31. mája 2011 — Európska komisia/Česká
republika
(Vec C-269/11)
(2011/C 232/31)
Jazyk konania: čeština
Účastníci konania
Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: L. Lozano Palacios,
M. Šimerdová, splnomocnené zástupkyne)
Žalovaná: Česká republika

Návrhy žalobkyne
— určiť, že Česká republika si tým, že umožňuje, aby cestovné
kancelárie uplatňovali podľa § 89 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, osobitnú úpravu týkajúcu sa
cestovných kancelárií na poskytovanie cestovných služieb
osobám, ktoré nie sú cestujúcimi, porušila povinnosti,

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciál
neho konania
Symvoulio tis Epikrateias (Štátna rada)
Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom
Žalobcovia: Techniko Epimelitirio Ellados (TEE), Syllogos Ellinon
Diplomatouchon Aeronafpigon Michanikon (SEA), Alexandros
Tsiapas, Antonios Oikonomopoulos, Apostolos Batategas, Vasi
leios Kouloukis, Georgios Oikonomopoulos, Ilias Iliadis, Ioannis
Tertigkas, Panellinios Syllogos Aerolimenikon Ypiresias Politikis
Aeroporias, Eleni Theodoridou, Ioannis Karnesiotis, Alexandra
Efthimiou, Eleni Saatsaki
Žalovaní: Ypourgoi Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apoken
trosis; Metaforon kai Epikoinonion; Oikonomias kai Oikono
mikon (ministri vnútra, verejnej správy a decentralizácie,
dopravy a komunikácií, hospodárstva a financií)
Prejudiciálne otázky
1. Môže vnútroštátny zákonodarca, v súlade s článkom 2
nariadenia č. 2042/2003 v spojení s ustanovením M.B.902
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písm. b) bodu 1 podčasti I oddielu B prílohy I uvedeného
nariadenia a v zmysle ustanovenia AMC M.B.102 písm. c)
bod 1 (odseky 1.1 až 1.4, 1.6 a 1.7) podčasti A oddielu B
prílohy I rozhodnutia EASA č. 2003/19/RM/28.11.2003 o
prijateľných prostriedkoch preukázania zhody prijatého na
základe nariadenia č. 2042/2003 rozdeliť pri stanovení
dodatočných opatrení na vykonanie uvedeného nariadenia
činnosť inšpekcie lietadiel týkajúcu sa osvedčenia o zhode s
platnými kritériami letovej spôsobilosti do viacerých špeci
fických inšpekčných kategórií, z ktorých každá zodpovedá
za kontrolu letovej spôsobilosti len pre určitý sektor? Je v
súlade predovšetkým s nariadením č. 2042/2003 také usta
novenie vnútroštátneho práva ako to, o ktoré ide v pred
metnej veci, na základe ktorého boli zriadené funkcie
inšpektorov pre letovú spôsobilosť (Airworthiness and Avio
nics Inspectors), inšpektorov pre letovú prevádzku (Flight
Operations Inspectors), inšpektorov pre bezpečnosť kabíny
pre cestujúcich (Cabin Safety Inspectors) a inšpektorov pre
diplomy špecializácie a licencie (Licensing Inspectors)?

2. V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, má
sa ustanovenie článku M.B.902 písm. b) bodu 1 podčasti I
oddielu B prílohy I nariadenia č. 2042/2003 vykladať v tom
zmysle, že každý člen personálu, ktorému sú zverené úlohy
inšpekcie letovej spôsobilosti lietadiel v rámci jedného z
určených sektorov, musí mať päťročnú prax vo všetkých
oblastiach zameraných na zabezpečenie zachovania letovej
spôsobilosti lietadiel, alebo je postačujúca päťročná prax
týkajúca sa osobitných úloh, ktoré mu boli zverené, a
špecializácie, ktorú získal?

3. Pokiaľ odpoveď na uvedenú otázku znie, že je postačujúce,
ak má inšpekčný personál päťročnú prax týkajúcu sa osobit
ných úloh, ktoré mu boli zverené, je v súlade ustanovením
M.B.902 písm. b) bodu 1 podčasti I oddielu B prílohy I
nariadenia č. 2042/2003, podľa ktorého inšpekčný personál
musí mať „aspoň päťročnú prax v oblasti zachovania letovej
spôsobilosti“, také ustanovenie vnútroštátneho práva ako to,
o ktoré ide v predmetnej veci, na základe ktorého inšpektori
pre letovú spôsobilosť (Airworthiness and Avionics Inspec
tors), ktorí zodpovedajú za dohľad nad letovými prístrojmi
a za ich kontrolu, schvaľovanie organizácií zodpovedných
za údržbu a prevádzkovateľov lietadiel, v súlade s inštruk
ciami manuálu ICAO dok. 9760, musia mať aspoň päťročnú
prax v dielni na údržbu lietadiel a práce pri ich údržbe?

4. V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku, je v
súlade s nariadením č. 2042/2003 také ustanovenie vnútro
štátneho práva ako to, o ktoré ide v predmetnej veci, ktoré
stavia na rovnakú úroveň držiteľov preukazu spôsobilosti
technika údržby lietadiel podľa časti 66 (príloha III) uvede
ného nariadenia a držiteľov diplomu vysokoškolského
štúdia v oblasti leteckej dopravy, pričom stanovuje pre
obe skupiny povinnosť vykonávať prax v dielni na údržbu
lietadiel, aby mohli získať certifikát inšpektora pre letovú
spôsobilosť?

5. Zahŕňa sa do päťročnej praxe v oblasti zachovania letovej
spôsobilosti prax nadobudnutá počas štúdia ukončeného
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akademickým titulom, v súlade s ustanovením M.B.902
písm. b) bodu 1 podčasti I oddielu B prílohy I nariadenia
č. 2042/2003 a v zmysle ustanovenia AMC M.B.102 písm.
c) bod 1 odseky 1.4 a 1.5 podčasti A oddielu B prílohy I
rozhodnutia EASA č. 2003/19/RM/28.11.2003 o prijateľ
ných prostriedkoch preukázania zhody prijatého na základe
nariadenia č. 2042/2003, alebo sa započíta iba prax nado
budnutá pracovnými skúsenosťami, bez ohľadu na štúdium,
ako aj jeho ukončenie a získanie príslušného akademického
titulu?

6. Rozumie sa päťročnou praxou v oblasti zachovania letovej
spôsobilosti podľa uvedeného ustanovenia nariadenia
č. 2042/2003 aj prax nadobudnutá prípadným vykoná
vaním úloh kontroly pre letovú spôsobilosť lietadiel v minu
losti a predtým, ako nadobudlo platnosť uvedené naria
denie?

7. Je v zmysle ustanovenia M.B.902 písm. b) bodu 2 podčasti I
oddielu B prílohy I nariadenia č. 2042/2003 potrebné na to,
aby bol držiteľ preukazu spôsobilosti technika údržby lieta
diel podľa časti 66 (príloha III) nariadenia č. 2042/2003
menovaný do funkcie inšpektora, získanie dodatočného
výcviku v oblastiach týkajúcich sa letovej spôsobilosti lieta
diel pred vymenovaním do funkcie, alebo je postačujúce, ak
získa dodatočný výcvik po počiatočnom výberovom konaní,
ale ešte pred nástupom do funkcie inšpektora?

8. Je v zmysle ustanovenia M.B.902 písm. b) bodu 3 podčasti I
oddielu B prílohy I nariadenia č. 2042/2003, ktoré stano
vuje, že revízny personál musí nevyhnutne mať „oficiálny
leteckotechnický výcvik týkajúci sa údržby“, možné pova
žovať za odbornú prípravu taký systém odbornej prípravy
stanovený vnútroštátnym zákonodarcom, ktorý obsahuje
tieto charakteristické prvky: i) odborná príprava sa poskytuje
po počiatočnom výberovom konaní na funkciu inšpektorov
len na základe formálnych požiadaviek; ii) uvedená odborná
príprava sa nelíši v závislosti od formálnych požiadaviek
osôb vybraných v počiatočnom výberovom konaní na
funkciu inšpektorov, a iii) v rámci tohto systému odbornej
prípravy nie sú upravené postupy a kritériá hodnotenia
účastníkov ani záverečná skúška na overenie ich vhodnosti
po tom, ako ukončili samotný proces odbornej prípravy?

9. Predstavuje hierarchické postavenie v zmysle ustanovenia
M.B.902 písm. b) bodu 4 podčasti I oddielu B prílohy I
nariadenia č. 2042/2003, ktoré stanovuje, že inšpekčný
personál má mať „postavenie s primeranou zodpoved
nosťou“, základnú podmienku pre certifikáciu inšpektorov
v tom zmysle, že v priebehu predchádzajúcej činnosti je
potrebný postup na vyššiu funkciu, alebo sa má
uvedené ustanovenie nariadenia č. 2042/2003 vykladať v
zmysle ustanovenia AMC M.B.102 písm. b) bod 3
podčasti A oddielu B prílohy I rozhodnutia EASA
č. 2003/19/RM/28.11.2003 tak, že po počiatočnom výbe
rovom konaní na funkciu inšpektorov je potrebné vybranú
osobu zaradiť na takú funkciu v orgáne príslušnom na
revíziu navigácie lietadiel, ktorá zahŕňa právo podpisovať
sa v mene uvedeného orgánu?
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10. Pokiaľ sa má uvedené ustanovenie M.B.902 písm. b) bodu 4
podčasti I oddielu B prílohy I nariadenia vykladať v druhom
uvedenom zmysle, môže spĺňať podmienku uloženú naria
dením také ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré stano
vuje, že k certifikácii inšpektora dôjde pri ukončení jeho
teoretickej a praktickej odbornej prípravy, pričom od
tohto okamihu môže vykonávať revízie letovej spôsobilosti
lietadiel a samostatne podpisovať dokumenty týkajúce sa
revízie a zaväzovať príslušný orgán?

11. Pokiaľ sa má uvedené ustanovenie M.B.902 písm. b) bodu 4
podčasti I oddielu B prílohy I nariadenia č. 2042/2003
vykladať v druhom uvedenom zmysle, je v súlade také usta
novenie vnútroštátneho práva ako to, o ktoré ide v pred
metnej veci, podľa ktorého je požiadavka „predchádzajúceho
postúpenia na vyššiu funkciu a prevzatia zodpovednosti za
dielňu na údržbu lietadiel“ pre personál vybraný v počia
točnom výberovom konaní na funkciu inšpektora pre
letovú spôsobilosť iba otázkou voľby?

12. Bol vnútroštátny zákonodarca v zmysle nariadenia
č. 2042/2003, ktoré nestanovuje, za akých podmienok
má osoba, ktorá vykonávala pred nadobudnutím jeho plat
nosti úlohy inšpektora pri kontrole letovej spôsobilosti lieta
diel, právo pokračovať vo výkone svojich úloh aj po nado
budnutí platnosti uvedeného nariadenia, povinný stanoviť,
že ten, kto vykonával uvedené úlohy v čase nadobudnutia
platnosti uvedeného nariadenia (prípadne skôr), by mal
automaticky získať novú certifikáciu inšpektora bez povin
nosti podrobiť sa postupu výberového konania a hodno
tenia, alebo sa má nariadenie č. 2042/2003, ktoré je zame
rané na zlepšovanie bezpečnosti prevádzkovateľov lietadiel
a nie na potvrdzovanie zamestnaneckých práv pracovníkov
orgánov členských štátov príslušných na vykonávanie
revízie letovej spôsobilosti lietadiel, vykladať v tom zmysle,
že členské štáty majú jednoducho možnosť, ak to uznajú za
vhodné, pokračovať v zamestnávaní osôb, ktoré vykonávali
funkciu inšpektorov pre revíziu letovej spôsobilosti lietadiel
pred nadobudnutím platnosti uvedeného nariadenia, aj
vtedy, ak tieto osoby nespĺňajú požiadavky stanovené
uvedeným nariadením, ako to stanovuje aj ustanovenie
AMC M.B.102 písm. b) bod 4 podčasti A oddielu B prílohy
I rozhodnutia EASA č. 2003/19/RM/28.11.2003?

13. Pokiaľ sa uzná, že v zmysle nariadenia č. 2042/2003 sú
členské štáty povinné automaticky vydať nové certifikácie
inšpektorov bez výberového konania osobám, ktoré vyko
návali tieto úlohy pred nadobudnutím platnosti uvedeného
nariadenia, je v súlade s uvedeným nariadením také ustano
venie vnútroštátneho práva ako to, o ktoré ide v predmetnej
veci, ktoré stanovuje, že na opätovné získanie certifikácie
inšpektorov by tieto osoby museli skutočne vykonávať
úlohy inšpektora nie v čase nadobudnutia platnosti uvede
ného nariadenia, ale až od okamihu nasledujúceho po nado
budnutí platnosti predmetného ustanovenia vnútroštátneho
práva?
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Žaloba podaná 9. júna 2011 — Európska komisia/Helénska
republika
(Vec C-293/11)
(2011/C 232/33)
Jazyk konania: gréčtina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: D. Triantafyllou a C.
Soulay)
Žalovaná: Helénska republika
Návrhy žalobkyne
— určiť, že Helénska republika si tým, že uplatnila osobitnú
úpravu cestovných kancelárií v oblasti DPH v prípadoch
predaja cestovných služieb osobe, ktorá nie je cestujúcim,
nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú podľa článkov 306
až 310 smernice 2006/112/ES (1),
— zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.
Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia
V súlade so znením smernice vo viacerých jazykoch sa úprava
týkajúca sa cestovných kancelárií uplatní len na služby posky
tované priamo cestujúcim. Aj anglická verzia, ktorá na jednom
mieste používa výraz „zákazník“ („customer“) by nemala zmysel,
ak by sa výlučne nevzťahovala na cestujúcich. Rovnaký záver
vyplýva zo vzájomného výkladu súvisiacich ustanovení (syste
matický argument). Historický výklad vedie tiež k rovnakému
záveru, keďže smernica o DPH len kodifikovala šiestu smernicu
bez toho, aby zmenila jej obsah. Pokiaľ ide o teleologický
výklad, dôležité je to, aby sa nepovolilo dvojité zdanenie cestov
ných kancelárií v určitých členských štátoch (s vylúčením
odpočtov v prípade širokého uplatnenia úpravy týkajúcej sa
cestovných kancelárií). Členský štát nemôže individuálne
napraviť akúkoľvek nezrovnalosť smernice v prípade, ak
nedôjde k úradnej zmene jej znenia.

(1) Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006.

Žaloba podaná 10. júna 2011 — Talianska republika/Rada
Európskej únie
(Vec C-295/11)
(2011/C 232/34)
Jazyk konania: taliančina
Účastníci konania
Žalobkyňa: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri,
splnomocnený zástupca, a S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Žalovaná: Rada Európskej únie

