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Tožba, vložena 19. decembra 2014 – Evropski parlament/Svet Evropske unije
(Zadeva C-595/14)
(2015/C 138/36)
Jezik postopka: francoščina
Stranki
Tožeča stranka: Evropski parlament (zastopniki: F. Drexler, A. Caiola, in M. Pencheva, agenti)
Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlogi tožeče stranke
— Izvedbeni sklep Sveta z dne 25. septembra 2014 o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4metilendioksipirovaleron (MDPV) in 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) (2014/688/EU) (1)
naj se razglasi za ničen;
— učinki Izvedbenega sklepa Sveta 2014/688/EU naj se ohranijo, dokler ta ne bo nadomeščen z novim aktom, ki bo
sprejet v pravilni in predpisani obliki;
— toženi stranki naj se naloži plačilo vseh stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Evropski parlament v utemeljitev tožbe na podlagi člena 263 PDEU navaja dva razloga.
Prvi razlog se nanaša na to, da je Svet uporabil pravno podlago, ki naj bi bila razveljavljena z začetkom veljavnosti
Lizbonske pogodbe, in nato izvedeno pravno podlago, ki naj bi bila glede na sodno prakso Sodišča sama po sebi
nezakonita.
Drugi razlog se nanaša na to, da je Svet za sprejetje Sklepa 2014/688/EU uporabil postopek odločanja, ki s pravnega vidika
ni pravilen. Parlament naj ne bi bil vključen v postopek, ki je vodil do sprejetja izpodbijanega sklepa. Parlament iz tega
posledično sklepa na kršitev Pogodb in bistveno kršitev postopka.
Parlament za primer, če Sodišče izpodbijani sklep razglasi za ničen, meni, da bi bilo primerno, da Sodišče z izvajanjem svoje
diskrecijske pravice v skladu s členom 264, drugi odstavek, PDEU ohrani učinke izpodbijanega sklepa, dokler ta ne bo
nadomeščen z novim aktom, ki bo sprejet v pravilni in predpisani obliki.
(1)

UL L 287, str. 22.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 13. januarja 2015 vložilo Nejvyšší správní soud
(Češka republika) – Odvolací finanční ředitelství/Český Rozhlas
(Zadeva C-11/15)
(2015/C 138/37)
Jezik postopka: češčina
Predložitveno sodišče
Nejvyšší správní soud
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Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Odvolací finanční ředitelství
Tožena stranka: Český Rozhlas

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali se lahko javna radiodifuzija, ki se financira z obveznimi zakonskimi prispevki na podlagi lastništva radijskega
sprejemnika, njegovega posedovanja ali pravice do uporabe na drugi pravni podlagi, šteje za „opravljanje plačljive storitve“
v smislu člena 2(1) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS (1) z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic
o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero, ki mora biti oproščeno DDV
v skladu s členom 13A(1)(q) navedene direktive, ali pa gre za negospodarsko dejavnost, ki sploh ni predmet DDV na podlagi
člena 2 Šeste direktive in za katero se zato ne uporablja oprostitev DDV v skladu s členom 13A(1)(q) navedene direktive?
(1)

UL 1977, L 145, str. 1.

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht München (Nemčija)
21. januarja 2015 – Josef Plöckl/Finanzamt Schrobenhausen
(Zadeva C-24/15)
(2015/C 138/38)
Jezik postopka: nemščina
Predložitveno sodišče
Finanzgericht München

Stranki v postopku v glavni stvari
Tožeča stranka: Josef Plöckl
Tožena stranka: Finanzamt Schrobenhausen

Vprašanje za predhodno odločanje
Ali člena 22(8) in 28c(A)(a)(1) in (d) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS (1) z dne 17. maja 1977 državam članicam
dovoljujeta, da ne priznajo davčne oprostitve za dobavo blaga znotraj Skupnosti (v obravnavanem primeru: prenos znotraj
Skupnosti), če dobavitelj sicer ni izpolnil vseh ukrepov, ki jih je mogoče od njega razumno zahtevati v zvezi
s postopkovnimi zahtevami knjigovodskega evidentiranja identifikacijske številke za davek na dodano vrednost, vendar niso
podani konkretni indici o davčni utaji, če je bilo blago preneseno v drugo državo članico, in so izpolnjeni tudi drugi pogoji
za davčno oprostitev?
(1)

Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na
dodano vrednost: enotna osnova za odmero (77/388/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione siciliana (Italija) 22. januarja 2015 – Pippo proti CRGT srl
(Zadeva C-27/15)
(2015/C 138/39)
Jezik postopka: italijanščina
Predložitveno sodišče
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

