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Tožba, vložena 29. januarja 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija
(Zadeva C-51/18)
(2018/C 112/32)
Jezik postopka: nemščina
Stranki
Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: N. Gossement, B.-R. Killmann, agenta)
Tožena stranka: Republika Avstrija

Predlog tožeče stranke
Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:
— presodi, da je Republika Avstrija, s tem da od nadomestila, ki avtorju izvirnega umetniškega dela pripada na podlagi
sledne pravice, zahteva plačilo davka na dodano vrednost, krši člen 2 Direktive o DDV.
— Republiki Avstriji naloži stroške postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja te tožbene razloge:
Avstrija zahteva plačilo davka na dodano vrednost od nadomestila, ki je bilo v Avstriji uvedeno zaradi prenosa Direktive
2001/84/ES (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o sledni pravici v korist avtorja izvirnega
umetniškega dela in ki avtorju pripada pri nadaljnji prodaji grafičnega ali likovnega dela. Avstrija s tem krši člen 2 Direktive
o davku na dodano vrednost.
Pri sledni pravici med avtorjem in plačnikom nadomestila ne pride do nobene izmenjave storitev. Delež prodajne cene, ki
pripada avtorju na podlagi sledne pravice, izhaja iz zakona in je pravno urejen tako, da mora odsvojitelj – ali kdorkoli, ki je
bil pri nadaljnji odsvojitvi udeležen – avtorju plačati nadomestilo, ne da bi pri tem avtor opravil kakršnokoli storitev.
Avtorjeva storitev je opravljena že pred nadaljnjo odsvojitvijo, s tem ko je dal avtor svoj izvirnik prvič v promet.
Nadomestilo iz naslova sledne pravice, ki ga je treba plačati avtorju, zato ni protidajatev za kako storitev, ki bi jo opravil
avtor, ampak je določeno izključno glede na ceno, ki je bila dosežena pri nadaljnji odsvojitvi, pri čemer avtor nanjo ne more
vplivati. Avtorju nadomestilo pripada, ne da bi moral za to izpolniti kakšno obveznost – ki bi bila bodisi v storitvi bodisi
v opustitvi – in celo ne da bi imel možnost take izpolnitve. Zato nadomestilo iz naslova sledne pravice ni plačilo v smislu
člena 2 Direktive o DDV.
(1)

Direktiva 2001/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. septembra 2001 o sledni pravici v korist avtorja izvirnega
umetniškega dela (UL, psoebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 240).

Tožba, vložena 31. januarja 2018 – Evropska komisija/Republika Bolgarija
(Zadeva C-61/18)
(2018/C 112/33)
Jezik postopka: bolgarščina
Stranki
Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: G. von Rintelen, K. Walkerová, G. Koleva)
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Tožena stranka: Republika Bolgarija

Predloga
Komisija Sodišču predlaga, naj:
— Ugotovi, da Republika Bolgarija s tem, da do 18. septembra 2016 ni sprejela zakonov in drugih predpisov, potrebnih za
uskladitev z Direktivo 2014/89/EU (1) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za
pomorsko prostorsko načrtovanje (UL L 257, 28.8.2014, str. 135–145), oziroma o sprejemu takih predpisov vsekakor
ni obvestila Komisije, ni izpolnila obveznosti iz člena 15(1) te direktive;
— Republiki Bolgariji v skladu s členom 260(3) PDEU naloži plačilo denarne kazni v višini 14 089,60 EUR dnevno od
razglasitve sodbe, s katero se ugotovi neizpolnitev obveznosti Republike Bolgarije.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve
1. V skladu s členom 15(1) Direktive 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi
okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje so morale države članice do 18. septembra 2016 sprejeti zakone in druge
predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem so morale takoj obvestiti Komisijo. Ker Komisiji niso bili sporočeni
nacionalni ukrepi za prenos navedene direktive, se je odločila, da pri Sodišču vloži to tožbo.
2. Komisija v tožbi predlaga, naj se Republiki Bolgariji naloži plačilo denarne kazni v višini 14 089,60 EUR dnevno. Višina
denarne kazni je bila izračunana ob upoštevanju teže in trajanja kršitve ter odvračilnega učinka in zmožnost plačila te
države članice.

(1)

UL 2014, L 257, str. 135.

Tožba, vložena 6. februarja 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija
(Zadeva C-76/18)
(2018/C 112/34)
Jezik postopka: nemščina
Stranki
Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: G. von Rintelen, P. Ondrůšek, M. Noll-Ehlers, agenti)
Tožena stranka: Republika Avstrija

Predlogi tožeče stranke
Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:
— ugotovi, da tožena stranka s tem, da ni sprejela zakonov in drugih predpisov za prenos Direktive 2014/25/EU
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti
v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES, (1)
v nacionalno pravo oziroma Komisiji ni sporočila teh predpisov, ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi te
direktive;
— toženi stranki na podlagi člena 260(3) PDEU zaradi neizpolnitve obveznosti sporočitve ukrepov za prenos naloži
periodično denarno kazen v višini 42 377 EUR na dan;
— toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

