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Concluziile reclamantei

Părțile din acțiunea principală

— Anularea Deciziei Consiliului din 10 martie 2011 de auto
rizare a unei cooperări consolidate în domeniul creării unei
protecții prin brevet unitar (2011/167/UE) (1);

Reclamantă: „Dobrudzhanska petrolna kompanyia” AD

— obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor
de judecată.

6.8.2011

Pârât: Direktor na Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpal
nenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata
agentsia po prihodite (Directorul direcției „contencios și orga
nizarea executării” de pe lângă administrația centrală a Agenției
naționale de venituri publice)

Motivele și principalele argumente
În susținerea acțiunii, Republica Italiană invocă patru motive.
În primul rând, aceasta susține că procedura de cooperare
consolidată a fost autorizată de Consiliu cu depășirea limitelor
prevăzute de articolul 20 alineatul (1) TUE, potrivit căruia o
asemenea procedură este admisă doar în cadrul competențelor
neexclusive ale Uniunii. Într-adevăr, Uniunea ar avea o
competență exclusivă pentru crearea de „titluri europene”, care
au ca temei juridic articolul 118 TFUE.
În al doilea rând, reclamanta invocă faptul că autorizarea
cooperării consolidate produce în speță efecte contrare sau
oricum neconforme cu obiectivele în considerarea cărora o
asemenea instituție e consacrată de tratate. În măsura în care
autorizația menționată ar contrazice, dacă nu litera, măcar
spiritul articolului 118 TFUE, ea ar încălca articolul 326
alineatul (1) TFUE în măsura în care impune ca formele de
cooperare consolidată să respecte tratatele și dreptul Uniunii.
În al treilea rând, Republica Italiană critică faptul că decizia de
autorizare a fost adoptată fără o verificare adecvată în raport cu
cerința numită last resort și fără o motivare corespunzătoare cu
privire la acest aspect.
În sfârșit, decizia de autorizare ar încălca articolul 326 TFUE în
măsura în care ar aduce atingere pieței interne, ar introduce o
barieră în calea schimburilor dintre statele membre și o discri
minare între întreprinderi, provocând denaturări ale concurenței.
În plus, aceasta nu ar contribui la consolidarea procesului de
integrare a Uniunii, fiind astfel contrară articolului 20 alineatul
(1) al doilea paragraf TUE.
(1) JO L 76, p. 53.

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă
de Administrativen sad — Varna (Bulgaria) la 14 iunie 2011
— „Dobrudzhanska petrolna kompanyia” AD/Direktor na
Direktsia „Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto” —
Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia
po prihodite (Directorul direcției „contencios și
organizarea executării” de pe lângă administrația centrală
a Agenției naționale de venituri publice)
(Cauza C-298/11)
(2011/C 232/35)
Limba de procedură: bulgara
Instanța de trimitere
Administrativen sad — Varna (Bulgaria)

Întrebările preliminare
1. Articolul 80 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva
2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 (1)
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată
trebuie interpretat în sensul că, în cazul unor livrări între
părți aflate în legătură, în măsura în care contrapartida este
mai mică decât valoarea de piață, baza de impozitare este
considerată valoarea de piață a tranzacției numai atunci când
furnizorul sau cumpărătorul nu are drept complet de
deducere a TVA-ului aferent achiziționării și, respectiv,
producerii bunurilor care fac obiectul livrării?
2. Articolul 80 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva
2006/112 a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie inter
pretat în sensul că, dacă furnizorul și-a exercitat dreptul
complet de deducere a TVA-ului aferent bunurilor și servi
ciilor care fac obiectul unor livrări ulterioare între părți
aflate în legătură, la o valoare mai mică decât valoarea de
piață, și acest drept de deducere nu a fost regularizat
conform articolelor 173 177 din directivă, iar livrarea nu
intră în sfera scutirii în sensul articolelor 132, 135, 136,
371, 375, 376, 377, al articolului 378 alineatul (2) sau al
articolelor 380 390 din directivă, statul membru nu poate
să prevadă măsuri potrivit cărora baza de impozitare o
constituie exclusiv valoarea de piață?
3. Articolul 80 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva
2006/112 a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie inter
pretat în sensul că, în cazul în care cumpărătorul și-a
exercitat dreptul complet de deducere a TVA-ului aferent
bunurilor și serviciilor care fac obiectul unor livrări ulte
rioare între părți aflate în legătură, la o valoare mai mică
decât valoarea de piață, și acest drept de deducere nu a fost
regularizat conform articolelor 173-177 din directivă, statul
membru nu poate să prevadă măsuri potrivit cărora baza de
impozitare o constituie exclusiv valoarea de piață?
4. La articolul 80 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva
2006/112 a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată sunt
enumerate în mod limitativ cazurile în care sunt îndeplinite
condițiile care permit unui stat membru să adopte măsuri
astfel încât baza de impozitare aferentă livrărilor să fie
valoarea de piață a tranzacției?
5. Este permisă o reglementare de drept național, precum
articolul 27 alineatul 3 punctul 1 din Legea bulgară
privind TVA-ul, în alte cazuri decât cele enumerate la
articolul 80 alineatul (1) literele (a) — (c) din Directiva
2006/112 a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind
sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată?
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6. Într-o situație precum cea în speță, dispoziția de la articolul
80 alineatul (1) literele (a) și (b) din Directiva 2006/112 a
Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun
al taxei pe valoarea adăugată are efect direct și poate fi
aplicată în mod direct de instanța națională?
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Ordonanța președintelui Curții din 20 mai 2011 (cerere de
pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de
Tribunal Judicial de Vieira do Minho — Portugalia) —
Manuel Afonso Esteves/Axa — Seguros de Portugal SA
(Cauza C-437/10) (1)
(2011/C 232/38)

(1) JO L 347 p. 1, Ediție specială 09/vol. 3, p. 7.

Limba de procedură: portugheza
Președintele Curții a dispus radierea cauzei.
(1) JO C 317, 20.11.2010.

Ordonanța președintelui Curții din 20 mai 2011
(cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare
formulată de Oberlandesgericht Innsbruck — Austria) —
Pensionsversicherungsanstalt/Andrea Schwab
(Cauza C-547/09) (1)

Ordonanța președintelui Curții din 7 iunie 2011 (cerere de
pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de
Tribunal de première instance de Namur — Belgia) —
Rémi Paquot (C-622/10), Adrien Daxhelet (C-623/10)/
État belge — SPF Finances

(2011/C 232/36)

(Cauzele conexate C-622/10 și C-623/10) (1)

Limba de procedură: germana

(2011/C 232/39)

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

Limba de procedură: franceza
Președintele Curții a dispus radierea cauzelor.

(1) JO C 100, 17.4.2010.

(1) JO C 80, 12.3.2011.

Ordonanța președintelui Curții din 17 mai 2011 — Comisia
Europeană/Republica Polonă
(Cauza C-341/10) (1)
(2011/C 232/37)
Limba de procedură: polona
Președintele Curții a dispus radierea cauzei.
(1) JO C 260, 25.9.2010.

Ordonanța președintelui Curții din 17 mai 2011 (cerere de
pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hoge
Raad der Nederlanden — Țările de Jos) — Minister van
Financiën/G. in 't Veld
(Cauza C-110/11) (1)
(2011/C 232/40)
Limba de procedură: olandeza
Președintele Curții a dispus radierea cauzei.
(1) JO C 160, 28.5.2011.

