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DA

Den Europæiske Unions Tidende

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af
Kammergericht Berlin (Tyskland) den 22. juli 2009 —
DED Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft
mbH mod Bundesrepublik Deutschland
(Sag C-279/09)
(2009/C 267/54)

C 267/31

a) vidste, at han med leveringen medvirkede til omsætning af
varer, som har til formål at unddrage merværdiafgift, eller
b) har foretaget handlinger, der tilsigtede at sløre den reelle
erhververs identitet, således at denne eller en tredjemand
gives mulighed for at unddrage merværdiafgift?
(1) Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering
af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles
merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1).

Processprog: tysk
Den forelæggende ret
Kammergericht Berlin
Parter i hovedsagen
Sagsøger: DED Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesells
chaft mbH

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank
van Koophandel te Brussel (Belgien) den 27. juli 2009 —
Francesco Guarnieri & Cie mod Vandevelde Eddy VOF
(Sag C-291/09)

Sagsøgt: Bundesrepublik Deutschland

(2009/C 267/56)
Præjudicielt spørgsmål
Giver en national ordning, i henhold til hvilken sagsanlæg for
de nationale retter er betinget af, at der betales en retsafgift,
anledning til betænkeligheder for det tilfælde, at en juridisk
person, som ikke er i stand til at tilvejebringe denne afgift,
ikke kan bevilges fri proces, henset til at medlemsstaternes
nationale udformning af betingelserne for skadeserstatning og
proceduren for at gøre fællesskabsretligt erstatningsansvar for
staten gældende ikke i praksis må gøre det umuligt eller ufor
holdsmæssigt vanskeligt at opnå erstatning i henhold til prin
cipperne om det fællesskabsretlige erstatningsansvar for staten?

Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Rechtbank van Koophandel te Brussel
Parter i hovedsagen
Sagsøger: Francesco Guarnieri & Cie
Sagsøgt: Vandevelde Eddy VOF
Præjudicielt spørgsmål

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet
Bundesgerichtshof (Tyskland) den 24. juli 2009
straffesag mod R

af
—

(Sag C-285/09)
(2009/C 267/55)

Er artikel 28, 29 og 30 i traktaten om oprettelsen af De Euro
pæiske Fællesskaber af 25. marts 1957 til hinder for, at en
monegaskisk sagsøger, som har anlagt en sag i Belgien mod
en belgisk sagsøgt om betaling af fakturaer for levering af
»twisterglas« og fyrfadslys med tilhør, på sagsøgtes begæring
pålægges at stille sikkerhed for de sagsomkostninger og den
erstatning, som den pågældende sagsøger eventuelt tilpligtes at
betale?

Processprog: tysk
Den forelæggende ret
Bundesgerichtshof
Part i straffesagen

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hof van
Cassatie van België (Belgien) den 29. juli 2009 — Vlaamse
Gemeenschap mod M. Baesen

R
Præjudicielt spørgsmål
Skal sjette direktivs artikel 28c, punkt A, litra a) (1), fortolkes
således, at levering af goder i denne bestemmelses forstand er
fritaget for merværdiafgift, når leveringen ganske vist faktisk er
blevet gennemført, men det på grundlag af objektive omstæn
digheder er fastslået, at den afgiftspligtige sælger

(Sag C-296/09)
(2009/C 267/57)
Processprog: nederlandsk
Den forelæggende ret
Hof van Cassatie van België

