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Vaatimukset

Pääasian asianosaiset

— Luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen pa
tenttisuojan luomiseksi 10.3.2011 annettu neuvoston päätös
2011/167/EU (1) on kumottava

Valittaja: Dobrudzhanska petrolna kompania AD

— Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan
oikeudenkäyntikulut.

6.8.2011

Vastapuoli: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na
izpalnenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsio
nalnata agentsia za prihodite (kansallisen veroviraston keskus
hallinnon Varnan osaston valitus- ja täytäntöönpanoasioiden
johtaja)

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut
Italian tasavallan kanne perustuu neljään kanneperusteeseen.
Se väittää ensinnäkin, että neuvosto on antanut luvan tiiviim
pään yhteistyöhön ylittämällä SEU 20 artiklan 1 kohdan ensim
mäisessä alakohdassa vahvistetut rajat; sen mukaan tällainen
menettely on sallittu vain muualla kuin unionin yksinomaiseen
toimivaltaan kuuluvalla alalla. Todellisuudessa unionilla on
SEUT 118 artiklan perusteella yksinomainen toimivalta ”Eu
rooppa-patentin” luomisessa.
Toiseksi luvan antamisella tiiviimpään yhteistyöhön on nyt esillä
olevassa asiassa negatiivinen vaikutus tai negatiivisia vaikutuksia,
jotka eivät ole yhteensoveltuvia tämän toimielimen perussopi
muksen mukaisten tavoitteiden kanssa. Koska tämä lupa ei tosin
välttämättä ole ristiriidassa SEUT 118 artiklan sanamuodon,
mutta kylläkin sen merkityksen kanssa, kyseessä on SEUT 326
artiklan 1 kohdan rikkominen; sen mukaan tiiviimmässä yhteis
työssä on noudatettava perussopimuksia ja unionin oikeutta.
Kolmanneksi luvan antamista koskeva päätös on tehty suoritta
matta sitä ennen asianmukaista niin sanottua viimeisen keinon
vaatimuksen tutkimista ja perustelematta tätä asianmukaisesti.
Lopuksi luvan antamista koskeva päätös on ristiriidassa SEUT
326 artiklan kanssa, koska se haittaa sisämarkkinoita estämällä
jäsenvaltioiden välistä kaupankäyntiä, ja sillä syrjitään tiettyjä
yrityksiä niin, että kilpailu vääristyy. Päätös ei myöskään vah
vista unionin yhdentymiskehitystä ja se on siten ristiriidassa SEU
20 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan kanssa.

(1) EUVL L 76, s. 53.

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Administrativen sad Varna
(Bulgaria) on esittänyt 14.6.2011 — Dobrudzhanska
petrolna kompania AD v. Direktor na Direktsia
”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad Varna,
pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za
prihodite
(Asia C-298/11)

Ennakkoratkaisukysymykset
1) Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 an
netun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 80 artiklan 1
kohdan a ja b alakohtaa tulkittava siten, että kun kyseessä
ovat toisiinsa sidoksissa olevien henkilöiden väliset tavaroi
den luovutukset ja vastike on käypää markkina-arvoa
alempi, veron perusteena on kaupan käypä markkina-arvo
vain silloin, jos luovuttajalla tai luovutuksensaajalla ei ole
oikeutta sen ostoihin sisältyvän veron täyteen vähennykseen,
joka kohdistuu luovutuksen kohteena olevien tavaroiden os
toon tai valmistamiseen?

2) Onko direktiivin 2006/112 80 artiklan 1 kohdan a ja b
alakohtaa tulkittava siten, että jos luovuttaja on käyttänyt
oikeuttaan sellaisiin tavaroihin ja palveluihin sisältyvän ve
ron täyteen vähennykseen, jotka myöhemmin luovutetaan
toisiinsa sidoksissa olevien henkilöiden välillä käypää mark
kina-arvoa alempaan arvoon, eikä tätä oikeutta ostoihin si
sältyvän veron vähentämiseen ole oikaistu direktiivin
173–177 artiklan mukaisesti eikä luovutukseen sovelleta di
rektiivin 132, 135, 136, 371, 375, 376, 377 artiklassa, 378
artiklan 2 kohdassa tai 380–390 artiklassa säädettyjä vapau
tuksia, jäsenvaltio ei saa toteuttaa toimenpiteitä, joiden mu
kaan veron perusteeksi vahvistetaan yksinomaan käypä
markkina-arvo?

3) Onko direktiivin 2006/112 80 artiklan 1 kohdan a ja b
alakohtaa tulkittava siten, että jos luovuttaja on käyttänyt
oikeuttaan sellaisiin tavaroihin ja palveluihin sisältyvän ve
ron täyteen vähennykseen, jotka myöhemmin luovutetaan
toisiinsa sidoksissa olevien henkilöiden välillä käypää mark
kina-arvoa alempaan arvoon, eikä tätä oikeutta ostoihin si
sältyvän veron vähentämiseen ole oikaistu direktiivin
173–177 artiklan mukaisesti, jäsenvaltio ei saa toteuttaa
toimenpiteitä, joiden mukaan veron perusteeksi vahvistetaan
yksinomaan käypä markkina-arvo?

4) Luetellaanko direktiivin 2006/112 80 artiklan 1 kohdan a ja
b alakohdassa tyhjentävästi tapaukset, jotka muodostavat
edellytykset, joiden täyttyessä jäsenvaltio saa toteuttaa toi
menpiteitä, joiden mukaan veron perusteena luovutuksissa
käytetään kaupan käypää markkina-arvoa?

(2011/C 232/35)
Oikeudenkäyntikieli: bulgaria
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
Administrativen sad Varna

5) Onko kansallisen arvonlisäverolain (Zakon za danak varhu
dobavenata stoynost) 27 §:n 3 momentin 1 kohdan kaltai
nen kansallinen oikeussääntö sallittu muissa kuin direktiivin
2006/112 80 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa lue
telluissa olosuhteissa?
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6) Onko direktiivin 2006/112 80 artiklan 1 kohdan a ja b
alakohdan säännöksellä nyt käsiteltävän kaltaisessa asiassa
välitön vaikutus ja saako kansallinen tuomioistuin soveltaa
sitä välittömästi?

C 232/23

Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 20.5.2011
(Tribunal Judicial de Vieira do Minhon (Portugali)
esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Manuel Afonso
Esteves v. Axa — Seguros de Portugal SA
(Asia C-437/10) (1)
(2011/C 232/38)

(1 )

EUVL L 347, s. 1.

Oikeudenkäyntikieli: portugali
Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on
poistettu tuomioistuimen rekisteristä.

Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 20.5.2011
(Oberlandesgericht
Innsbruckin
(Itävalta)
esittämä
ennakkoratkaisupyyntö) — Pensionsversicherungsanstalt
v. Andrea Schwab
(Asia C-547/09) (1)
(2011/C 232/36)
Oikeudenkäyntikieli: saksa
Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on
poistettu tuomioistuimen rekisteristä.
(1) EUVL C 100, 17.4.2010.

(1) EUVL C 317, 20.11.2010.

Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 7.6.2011
(tribunal de première instance de Namurin (Belgia)
esittämä ennakkoratkaisupyyntö) — Rémi Paquot
(C-622/10) ja Adrien Daxhelet (C-623/10) v. Belgian valtio
— SFP Finances
(Yhdistetyt asiat C-622/10 ja C-623/10) (1)
(2011/C 232/39)
Oikeudenkäyntikieli: ranska
Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on pois
tettu tuomioistuimen rekisteristä.
(1) EUVL C 80, 12.3.2011.

Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 17.5.2011 —
Euroopan komissio v. Puolan tasavalta
(Asia C-341/10) (1)
(2011/C 232/37)
Oikeudenkäyntikieli: puola
Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on
poistettu tuomioistuimen rekisteristä.
(1) EUVL C 260, 25.9.2010.

Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 17.5.2011
(Hoge Raad der Nederlandenin (Alankomaat) esittämä
ennakkoratkaisupyyntö) — Minister van Financiën v. G.
in 't Veld
(Asia C-110/11) (1)
(2011/C 232/40)
Oikeudenkäyntikieli: hollanti
Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on pois
tettu tuomioistuimen rekisteristä.
(1) EUVL C 160, 28.5.2011.

