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Жалба, подадена на 19 декември 2014 г. — Европейски парламент/Съвет на Европейския съюз
(Дело C-595/14)
(2015/C 138/36)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Европейски парламент (представители: F. Drexler, A. Caiola и M. Пенчева)
Ответник: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя
— да се отмени Решение за изпълнение на Съвета 2014/688/ЕС от 25 септември 2014 година за подлагане на 4-йодо-2,5диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин (25I-NBOMe), N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-3,4-дихлоробензамид (AH-7921), 3,4-метилендиоксипировалерон (MDPV) и 2-(етиламино)-2-(3-метоксифенил)циклохексанон
(метоксетамин) на мерки за контрол (1);
— правните последиците от Решение за изпълнение на Съвета 2014/688/ЕС да се запазят до момента на замяната му с нов,
надлежно приет акт;
— ответникът да бъде осъден да заплати всички съдебни разноски.

Основания и основни доводи
В подкрепа на жалбата си, подадена на основание член 263 ДФЕС, Европейският парламент изтъква две основания.
Първото основание се отнася до използването от страна на Съвета на правна основание, което е отменено с влизането в сила
на Договора от Лисабон, и алтернативно, на правно основание от вторичното право, което правно основание съгласно
практиката на Съда като такова е незаконосъобразно.
Второто основание се отнася до използването от страна на Съвета на неправилна от правна гледна точка процедура за вземане
на решения при приемането на Решение 2014/688/ЕС. Парламентът не взел участие в процедурата, довела до приемането на
обжалваното решение. Въз основа на това обстоятелство Парламентът прави извода, че Договорите са били нарушени и е
допуснато съществено процесуално нарушение.
Парламентът счита, че ако Съдът реши да отмени обжалваното решение, би било уместно Съдът да упражни правото си на
преценка, за да запази правните последици от обжалваното решение в съответствие с член 264, втора алинея ДФЕС до
момента на замяната му с нов, надлежно приет акт.
(1)

ОВ L 287, стр. 22.

Преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud (Чешка република), постъпило на 13 януари
2015 г. — Odvolací finanční ředitelství/Český Rozhlas
(Дело C-11/15)
(2015/C 138/37)
Език на производството: чешки
Запитваща юрисдикция
Nejvyšší správní soud
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Страни в главното производство
Жалбоподател: Odvolací finanční ředitelství
Ответник: Český Rozhlas
Преюдициални въпроси
Може ли дейността на общественото радио — финансирана от задължителни нормативнопредвидени такси в
законоустановен размер, плащани при наличие на радиоприемник, притежаван или ползван на друго правно основание
— да се разглежда като „доставка на услуга, извършвана възмездно“ по смисъла на член 2, параграф 1 от Шеста директива
77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 г. (1) относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно
данъците върху оборота — обща система за данъка върху добавената стойност, която трябва да бъде освободена от ДДС
съгласно член 13A, параграф 1, буква р) от същата директива, или това е нестопанска дейност, която изобщо не се облага с
ДДС съгласно член 2 от Шеста директива и поради това не подлежи и на предвиденото в член 13A, параграф 1, буква р) от
тази директива освобождаване от ДДС?
(1)

OВ 1977 L 145, стp. 1.

Преюдициално запитване от Finanzgericht München (Германия), постъпило на 21 януари 2015 г. —
Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen
(Дело C-24/15)
(2015/C 138/38)
Език на производството: немски
Запитваща юрисдикция
Finanzgericht München
Страни в главното производство
Жалбоподател: Josef Plöckl
Ответник: Finanzamt Schrobenhausen
Преюдициалeн въпрос
Допускат ли член 22, параграф 8 и член 28в, част А, буква а), първа алинея и буква г) от Шеста директива 77/388/ЕИО (1) на
Съвета от 17 май 1977 година държавите членки да откажат освобождаване от данък на вътреобщностна доставка (в случая:
вътреобщностно прехвърляне), когато макар доставчикът да не е изпълнил всички мерки, които разумно могат да бъдат
изисквани от него с оглед на формалните изисквания по отношение на счетоводното записване на идентификационния номер
по ДДС, няма конкретни доказателства, че е налице данъчна измама, стоката е била прехвърлена в друга държава членка и са
изпълнени останалите условия за освобождаване от данък?
(1)

Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки
относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа, ОВ L 145, стр. 1, със
съответните изменения.

Преюдициално запитване от Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Италия),
постъпило на 22 януари 2015 г. — Pippo Pizzo/CRGT srl
(Дело C-27/15)
(2015/C 138/39)
Език на производството: италиански
Запитваща юрисдикция
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

