
Unia Europejska powinna więc uważać się za związaną treścią 
Karty Narodów Zjednoczonych i decyzjami Rady Bezpieczeń
stwa podjętymi na jej podstawie. 

Okoliczność, że sądy Unii zapewniają pełną kontrolę zgodności 
z prawem środków UE w celu wdrożenia rezolucji Rady Bezpie
czeństwa Narodów Zjednoczonych jest nie do pogodzenia z ich 
wiążącym skutkiem. 

W zakresie w jakim kontrola środków UE w celu wiernego 
wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczo
nych może być właściwa, sądy Unii powinny należycie brać pod 
uwagę charakter i cel Karty Narodów Zjednoczonych, a także 
rolę Rady Bezpieczeństwa jako głównego organu, którego zada
niem jest ochrona pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Z uwagi na charakter Rady Bezpieczeństwa i wagę spełnianej 
przez nią funkcji, mając na względzie utworzenie i funkcjono
wanie biura rzecznika, a także biorąc pod uwagę streszczone 
uzasadnienie doręczonone Yassinowi Abdullahowi Kadiemu, nie 
należy stwierdzać nieważności rozporządzenia nr 881/2002 w 
zakresie, w jakim go dotyczy 

( 1 ) Dz.U. L 139, s. 9 

Skarga wniesiona w dniu 16 grudnia 2010 r. — Komisja 
Europejska przeciwko Republice Francuskiej 

(Sprawa C-596/10) 

(2011/C 72/18) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Dintilhac 
i M. Afonso, pełnomocnicy) 

Strona pozwana: Republika Francuska 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie że stosując obniżoną stawkę podatku VAT do 
transakcji dotyczących zwierząt z rodziny koniowatych a w 
szczególności do koni gdy nie są one zwykle przeznaczone 
do wykorzystania w produkcji środków spożywczych lub w 
produkcji rolnej Republika Francuska uchybiła zobowiąza
niom ciążącym na niej na mocy art. 96-99 dyrektywy 
VAT ( 1 ) i załącznika III do niej 

— obciążenie Republiki Francuskiej kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Na poparcie swej skargi Komisja podnosi dwa zarzuty dotyczące 
niezgodności z dyrektywą VAT ustawodawstwa krajowego obej

mującego po pierwsze obniżoną stawką w wysokości 5,5 % 
transakcje niezaliczające się do wyjątków wskazanych w załącz
niku III do tej dyrektywy a po drugie obniżoną stawką w 
wysokości 2,10 % pewne transakcje 

W pierwszym zarzucie skarżąca zaznacza, że francuskie uregu
lowania nie tylko przewidują stosowanie obniżonej stawki 
podatku VAT w wysokości 5,5 % do transakcji dotyczących 
żywych zwierząt z rodziny koniowatych bez dokonywania 
rozróżnienia ze względu na ich wykorzystywanie, lecz również 
zawierają inne przepisy niezgodne z dyrektywą VAT a w szcze
gólności z pkt 1) i 11) załącznika III do tej dyrektywy. 

W drugim zarzucie Komisja krytykuje praktykę administracyjna 
strony pozwanej polegającą na stosowaniu stawki 2,10 % do 
sprzedaży osobom niebędącym podatnikami podatku VAT 
żywych zwierząt nieprzeznaczonych do wykorzystania w rzeź
niach i masarniach a w szczególności koni wyścigowych, koni 
biorących udział w konkursach, koni ozdobnych i koni do 
tresury. 

( 1 ) Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w 
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U 
L 347, s. 1). 

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
złożony przez Najvyšší súd Slovenskej republiky 
(Republika Słowacka) w dniu 17 grudnia 2010 r. — SAG 
ELV Slovensko, a.s., FELA Management AG, ASCOM 
(Schweiz) AG, Asseco Central Europe, a.s., TESLA 
STROPKOV, a.s., Autostrade per ľItalia S.p.A., EFKON 
AG, STALEXPORT Autostrady S.A. przeciwko Úrad pre 

verejné obstarávanie 

(Sprawa C-599/10) 

(2011/C 72/19) 

Język postępowania: słowacki 

Sąd krajowy 

Najvyšší súd Slovenskej republiky 

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym 

Strona skarżąca: SAG ELV Slovensko, a.s., FELA Management AG, 
ASCOM (Schweiz) AG, Asseco Central Europe, a.s., TESLA 
STROPKOV, a.s., Autostrade per ľItalia S.p.A., EFKON AG, 
STALEXPORT Autostrady S.A. 

Strona pozwana: Úrad pre verejné obstarávanie 

Interwenient: Národná dialnicná spolocnost, a.s.
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