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3) Moet de Derde elektriciteitsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat een nationale regeling als in het hoofdgeding aan de orde
is, waarbij een speciale maatregel is ingesteld volgens welke aan gereguleerde ondernemingen — waaronder de houders
van een door een autoriteit verleende vergunning voor de levering van elektriciteit — een heffing wordt opgelegd die
wordt vastgesteld op grond van het economisch resultaat, met inbegrip van de resultaten die met in het buitenland
verrichte activiteiten zijn behaald, niet voldoet aan de vereisten van transparantie, non-discriminatie en gelijke toegang
tot consumenten als bedoeld in artikel 3 van deze richtlijn, omdat deze maatregel in geval van een gereguleerde
onderneming ook de inkomsten in de heffing betrekt die (voor de levering van elektriciteit of op andere gronden) in het
buitenland zijn behaald, terwijl de maatregel in geval van een houder van een vergunning voor de levering van
elektriciteit op grond van een „paspoortvergunning” voor de levering van elektriciteit die in de staat van herkomst is
verstrekt, alleen de in de Republiek Slowakije behaalde inkomsten in de heffing betrekt?
(1)

PB 2009, L 211, blz. 55.

Beroep ingesteld op 8 juni 2018 — Europese Commissie / Koninkrijk België
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Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, gemachtigden)
Verwerende partij: Koninkrijk België

Conclusies
— vaststellen dat het Koninkrijk België de verplichtingen niet is nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 25 van
richtlijn 2006/123/EG (1) en artikel 49 VWEU;
— het Koninkrijk België verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten
Door (i) het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder enerzijds en die van verzekeringsmakelaar,
verzekeringsagent of vastgoedmakelaar dan wel van bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening
anderzijds te verbieden en door (ii) de Kamers van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) toe te
staan het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder enerzijds en van landbouw-, ambachts- en
handelsactiviteiten anderzijds te verbieden, is het Koninkrijk België de verplichtingen niet nagekomen die op hem rusten
krachtens artikel 25 van richtlijn 2006/123/EG en artikel 49 VWEU.
(1)

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt
(PB L 376, blz. 36).
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Conclusies
— verklaring dat de Italiaanse Republiek, door het nationale programma voor het beheer van verbruikte splijtstof en
radioactief afval niet aan de Commissie voor te leggen, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens
artikel 15, lid 4, in samenhang met artikel 13, lid 1, van richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot
vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief
afval (1);
— verwijzing van de Italiaanse Republiek in de kosten.
Middelen en voornaamste argumenten
Artikel 15, lid 4, in samenhang met artikel 13, lid 1, van richtlijn 2011/70/Euratom van de Raad van 19 juli 2011 tot
vaststelling van een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval
bepaalt dat de lidstaten de Commissie „zo spoedig mogelijk” maar uiterlijk op 23 augustus 2015 een eerste keer in kennis
stellen van de inhoud van hun nationale programma dat alle in artikel 12 vermelde elementen omvat.
De Commissie is van mening dat uit de door de Italiaanse Republiek tijdens de precontentieuze fase van de procedure
verstrekte gegevens blijkt dat dit programma nooit is voorgelegd. De Italiaanse autoriteiten hebben de Commissie namelijk
nog steeds niet de definitieve tekst van het vastgestelde nationale programma voor het beheer van verbruikte splijtstof en
radioactief afval voorgelegd.
(1)

PB L 199, blz. 48.

