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Prasītājas prasījumi:

Lietas dalībnieki pamata procesā

— atcelt Padomes 2011. gada 10. marta lēmumu, ar ko atļauj
ciešāku sadarbību attiecībā uz vienotas patentaizsardzības
izveidi (2011/167/ES) (1);

Prasītāja: Dobrudzhanska petrolna kompania AD

— piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās
izdevumus.

Atbildētājs: Direktor na Direktsia “Obzhalvane i upravlenie na izpal
nenieto”, grad Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna
Agentsia po Prihodite

Pamati un galvenie argumenti
Savas prasības pamatojumam Itālijas Republika izvirza četrus
pamatus.

Prejudiciālie jautājumi

Pirmkārt, tā norāda, ka Padome ciešākas sadarbības procedūru
bija atļāvusi, pārkāpjot LES 20. panta 1. punkta pirmajā daļā
noteiktās robežas. Saskaņā ar šo tiesību normu šāda procedūra
var tikt atļauta tikai jomās, kas nav Savienības ekskluzīvā
kompetencē. Savienībai ir ekskluzīvā kompetence radīt “Eiropas
intelektuālā īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus”, kuru
juridiskais pamats ir LESD 118. pants.

1) Vai Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas
2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa
sistēmu (1) 80. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts ir
jāinterpretē tādējādi, ka piegādēs starp saistītām personām,
ja atlīdzība ir mazāka par atvērtā tirgus vērtību, nodokļa
aprēķina bāze ir darījuma atvērtā tirgus vērtība tikai tad, ja
piegādātājam vai saņēmējam nav tiesību pilnībā atskaitīt
pievienotās vērtības nodokli, kas rodas par piegādes priek
šmeta pirkumu vai izgatavošanu?

Otrkārt, Itālijas Republika uzskata, ka ciešākas sadarbības atļau
šana šajā lietā ir pretēja mērķiem, kuru dēļ šis institūts ir pare
dzēts Līgumos, vai katrā ziņā nav saderīga ar šiem mērķiem.
Tiktāl, ciktāl šī atļaušana ir pretrunā ja ne LESD 118. panta
tekstam, tad vismaz būtībai, tā pārkāpj LESD 326. panta 1.
punktu, jo tajā ir prasīts, lai ciešāka sadarbība atbilstu Līgumiem
un ES tiesībām.
Treškārt, Itālijas Republika norāda, ka lēmums, ar kuru atļauta šī
sadarbība, ir ticis pieņemts, neveicot atbilstošu izmeklēšanu
attiecībā uz tā sauktās last resort prasību un šajā ziņā nesniedzot
atbilstošu pamatojumu.
Visbeidzot ar lēmumu, ar kuru atļauta ciešāka sadarbība, ir
pārkāpts LESD 326. pants, jo šis lēmums negatīvi ietekmē
iekšējo tirgu, radot šķērsli tirdzniecībai starp dalībvalstīm un
diskrimināciju starp uzņēmumiem, kas tādējādi izkropļo konku
renci. Turklāt šis lēmums neveicina ES integrācijas procesa pasti
prināšanu un tādējādi tas ir pretrunā LES 20. panta 1. punkta
otrajai daļai.

(1) OV L 76, 53. lpp.

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 14.
jūnijā iesniedza Administrativen sad Varna (Bulgārija) —
Dobrudzhanska petrolna kompania AD/Direktor na
Direktsia “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto”, grad
Varna, pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna Agentsia
po Prihodite
(Lieta C-298/11)

2) Vai Direktīvas 2006/112 80. panta 1. punkta a) un b)
apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja piegādātājs ir
izmantojis tiesības pilnībā atskaitīt pievienotās vērtības
nodokli par precēm un pakalpojumiem, kas par zemāku
cenu nekā atvērtā tirgus vērtība ir secīgu piegāžu priekšmets
starp saistītām personām, šīs tiesības atskaitīt priekšnodokli
nav koriģētas saskaņā ar direktīvas 173.-177. pantu un uz
piegādi neattiecas direktīvas 132., 135., 136., 371., 375.,
376., 377., 378. panta 2. punktā vai 380.-390. pantā pare
dzētais atbrīvojums, dalībvalsts nedrīkst veikt pasākumus,
saskaņā ar kuriem nodokļa aprēķina bāze ir vienīgi atvērtā
tirgus vērtība?

3) Vai Direktīvas 2006/112 80. panta 1. punkta a) un b)
apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja saņēmējs ir
izmantojis tiesības pilnībā atskaitīt pievienotās vērtības
nodokli par precēm un pakalpojumiem, kas par zemāku
cenu nekā atvērtā tirgus vērtība ir secīgu piegāžu priekšmets
starp saistītām personām, un šīs tiesības atskaitīt priekšno
dokli nav koriģētas saskaņā ar direktīvas 173.-177. pantu,
dalībvalsts nedrīkst veikt pasākumus, saskaņā ar kuriem
nodokļa aprēķina bāze ir vienīgi atvērtā tirgus vērtība?

4) Vai Direktīvas 2006/112 80. panta 1. punkta a) un b)
apakšpunktā ir pilnīgi uzskaitīti gadījumi, kas veido apstāk
ļus, kādos dalībvalsts var veikt pasākumus, saskaņā ar
kuriem nodokļa aprēķina bāze piegāžu gadījumos ir vienīgi
darījuma atvērtā tirgus vērtība?

(2011/C 232/35)
Tiesvedības valoda — bulgāru
Iesniedzējtiesa
Administrativen sad Varna

5) Vai Direktīvas 2006/112 80. panta 1. punkta a), b) un c)
apakšpunktā neminētos apstākļos ir pieļaujams tāds valsts
tiesiskais regulējums kā Zakon za danak varhu dobavenata
stoynost [Likuma par pievienotās vērtības nodokli] 27.
panta 3. punkta 1. apakšpunkts?
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6) Vai Direktīvas 2006/112 80. panta 1. punkta a) un b)
apakšpunktam ir tieša iedarbība izskatāmajā lietā un vai
valsts tiesa to drīkst tieši piemērot?

C 232/23

Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 20. maija rīkojums
(Tribunal Judical de Vieira do Minho (Portugāle) lūgums
sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Manuel Afonso Esteves/
Axa — Seguros de Portugal SA
(Lieta C-437/10) (1)

(1) OV L 347, 1. lpp.

(2011/C 232/38)
Tiesvedības valoda — portugāļu
Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.
Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 20. maija rīkojums
(Oberlandesgericht Innsbruck (Austrija) lūgums sniegt
prejudiciālu nolēmumu) — Pensionsversicherungsanstalt/
Andrea Schwab

(1) OV C 317, 20.11.2010.

(2011/C 232/36)

Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 7. jūnija rīkojums
(Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) lūgums
sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Rémi Paquot (C-622/10),
Adrien Daxhelet (C-623/10)/État belge — SFP Finances

Tiesvedības valoda — vācu

(Apvienotās lietas C-622/10 un C-623/10) (1)

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

(2011/C 232/39)

(Lieta C-547/09) (1)

(1) OV C 100, 17.04.2010.

Tiesvedības valoda — franču
Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.
(1) OV C 80, 12.03.2011.

Tiesas priekšsēdētāja 2011. gada 17. maija rīkojums —
Eiropas Komisija/Polijas Republika
(Lieta C-341/10) (1)

Tiesas 2011. gada 17. maijā rīkojums (Hoge Raad der
Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu
nolēmumu) — Minister van Financiën/G. in 't Veld

(2011/C 232/37)

(Lieta C-110/11) (1)

Tiesvedības valoda — poļu

(2011/C 232/40)

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.
(1) OV C 260, 25.09.2010.

Tiesvedības valoda — holandiešu
Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.
(1) OV C 160, 28.05.2011.

