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Žaloba podaná dne 19. prosince 2014 – Evropský parlament v. Rada Evropské unie
(Věc C-595/14)
(2015/C 138/36)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: Evropský parlament (zástupci: F. Drexler, A. Caiola a M. Penčeva, zmocněnci)
Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhová žádání žalobce
— zrušit prováděcí rozhodnutí Rady 2014/688/EU ze dne 25. září 2014 o podrobení látek 4-jod-2,5-dimethoxy-N-(2methoxybenzyl)fenethylamin (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyklohexyl]methyl]benzamid (AH7921), 3,4-methylendioxypyrovaleron (MDPV) a 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyklohexanon (methoxetamin)
kontrolním opatřením (1);
— zachovat účinky prováděcího rozhodnutí Rady 2014/688/EU, dokud nebude nahrazeno novým aktem přijatým v řádné
a náležité formě;
— uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty
Na podporu své žaloby podle článku 263 SFEU předkládá Evropský parlament dva žalobní důvody.
První žalobní důvod se týká skutečnosti, že Rada použila právní základ, který byl v důsledku vstupu Lisabonské smlouvy
v platnost zrušen, a alternativně, že použila sekundární právní základ, který je jako takový podle judikatury Soudního dvora
protiprávní.
Druhý žalobní důvod vychází ze skutečnosti, že Rada použila k přijetí rozhodnutí 2014/688/EU rozhodovací postup, který
není správný z právního hlediska. Parlament nebyl zapojený do postupu, který vedl k přijetí napadeného rozhodnutí.
Z toho Parlament vyvozuje, že došlo k porušení Smluv a podstatných formálních náležitostí.
V případě, že Soudní dvůr rozhodne o zrušení napadeného rozhodnutí, považuje Parlament za vhodné, aby Soudní dvůr
vykonal svou diskreční pravomoc a zachoval v souladu s druhým pododstavcem článku 264 SFEU účinky napadeného
rozhodnutí, dokud nebude nahrazeno novým aktem přijatým v řádné a náležité formě.
(1)

Úř. věst L 287, s. 22.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne
13. ledna 2015 – Odvolací finanční ředitelství v. Český rozhlas
(Věc C-11/15)
(2015/C 138/37)
Jednací jazyk: čeština
Předkládající soud
Nejvyšší správní soud
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Účastníci původního řízení
Stěžovatel: Odvolací finanční ředitelství
Odpůrce: Český rozhlas
Předběžná otázka
Lze vysílání veřejnoprávního rozhlasu, které je financováno poplatky placenými na základě zákona, k jejichž úhradě je
poplatník povinen z důvodu vlastnictví rozhlasového přijímače, jeho držby či z jiného právního důvodu opravňujícího
k užívání tohoto přijímače, a to ve výši zákonem stanovené, považovat za „poskytování služby za protiplnění“ ve smyslu čl.
2 bodu 1 šesté směrnice Rady 77/388/EHS (1) o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu
– Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, které má být od daně z přidané hodnoty osvobozeno dle
čl. 13 části A odst. 1 písm. q) téže směrnice, nebo jde o neekonomickou činnost, která vůbec nepředstavuje předmět daně
z přidané hodnoty dle čl. 2 šesté směrnice, a tedy na ni nedopadá ani osvobození od daně podle čl. 13 části A odst. 1
písm. q) této směrnice?
(1)

Úř. věst. L 145, s. 1; Zvl. vyd. 09/001, s. 23.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht München (Německo) dne 21. ledna
2015 – Josef Plöckl v. Finanzamt Schrobenhausen
(Věc C-24/15)
(2015/C 138/38)
Jednací jazyk: němčina
Předkládající soud
Finanzgericht München
Účastníci původního řízení
Žalobce: Josef Plöckl
Žalovaný: Finanzamt Schrobenhausen
Předběžná otázka
Dovolují čl. 22 odst. 8 a čl. 28c část A písm. a) první pododstavec a písm. d) šesté směrnice Rady 77/388/EHS (1) ze dne
17. května 1977 členským státům odepřít osvobození dodání zboží uvnitř Společenství od daně (zde: přemístění uvnitř
Společenství), pokud dodavatel sice nesplnil veškerá opatření, která od něj lze rozumně požadovat s ohledem na formální
požadavky kladené na záznam identifikačního čísla pro DPH, ale neexistují žádné konkrétní důvody se domnívat, že došlo
k daňovému úniku, zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a jsou dány také ostatní podmínky pro osvobození od
daně?
(1)

Šestá směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní
z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně, Úř. věst. L 145, s. 1, ve znění změn.

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione siciliana (Itálie) dne 22. ledna 2015 – Pippo Pizzo v. CRGT
(Věc C-27/15)
(2015/C 138/39)
Jednací jazyk: italština
Předkládající soud
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

