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Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de
Korkein hallinto-oikeus (Finland) op 23 december 2010 —
Insinööritoimisto InsTiimi Oy
(Zaak C-615/10)
(2011/C 72/23)
Procestaal: Fins
Verwijzende rechter
Korkein hallinto-oikeus
Partijen in het hoofdgeding

5.3.2011

Prejudiciële vragen
1) Het Zweedse recht vereist een duidelijke grondslag in het
Europees Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(hierna: „EVRM”) of de rechtspraak van het Europees Hof
van de rechten van de mens (hierna: „EHRM”), voor het
buiten toepassing laten door een nationale rechter van na
tionale bepalingen die een schending kunnen zijn van het ne
bis in idem-beginsel in de zin van artikel 4 van het Zevende
aanvullende EVRM-protocol en dus ook een schending kun
nen opleveren van artikel 50 van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie van 7 december 2000
(hierna: „EU-Handvest”). Is een dergelijke nationaalrechtelijke
voorwaarde voor het buiten toepassing laten van nationale
bepalingen verenigbaar met het Unierecht en in het bijzon
der met de algemene beginselen ervan, waaronder de
voorrang en de directe werking van het Unierecht?

Verzoekende partij: Insinööritoimisto InsTiimi Oy
Verwerende partij: Puolustusvoimat
Prejudiciële vraag
Is richtlijn 2004/18/EG (1) van het Europees Parlement en de
Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de
procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor
werken, leveringen en diensten, gelet op artikel 10 van deze
richtlijn, artikel 346, lid 1, sub b, VWEU en de op 15 april
1958 door de Raad vastgestelde lijst van wapenen, munitie en
oorlogsmateriaal, van toepassing op een voor het overige onder
de werkingssfeer van de richtlijn vallende opdracht, wanneer
volgens de aanbestedende dienst het voorwerp van de opdracht
een specifiek militaire bestemming heeft, maar voor het voor
werp van de opdracht in wezen soortgelijke technische
toepassingen bestaan op de civiele markt?

2) Valt een ontvankelijkverklaring van een aanklacht van be
lastingfraude binnen het ne bis in idem-beginsel in de zin
van artikel 4 van het Zevende aanvullende EVRM-protocol
en artikel 50 van het EU-Handvest, wanneer de verweerder
voorheen in een administratieve procedure een bepaalde
vergrijpboete (belastingtoeslag) is opgelegd voor het
verstrekken van dezelfde onjuiste inlichtingen?

3) Is voor het antwoord op de tweede vraag van belang dat
deze sancties aldus moeten worden gecoördineerd dat de
gewone rechter de straf in de strafrechtelijke procedure
kan verminderen gelet op de aan verweerder voor het ver
strekken van dezelfde onjuiste inlichtingen reeds opgelegde
belastingtoeslag?

(1) PB L 134, blz. 114.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het
Haparanda tingsrätt (Zweden) op 27 december 2010 —
Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson
(Zaak C-617/10)
(2011/C 72/24)

4) In bepaalde omstandigheden kan het in het kader van het in
de tweede vraag vermelde ne bis in idem-beginsel toegestaan
zijn verdere sancties in een nieuwe procedure op te leggen
voor hetzelfde gedrag dat is onderzocht en leidde tot straf
oplegging aan betrokkene. Indien de tweede vraag bevesti
gend wordt beantwoord, is aan de voorwaarden krachtens
het ne bis in idem-beginsel voldaan voor de oplegging van
verschillende sancties in afzonderlijke procedures wanneer
de omstandigheden van de zaak in de latere procedure
opnieuw en zelfstandig worden onderzocht?

Procestaal: Zweeds
Verwijzende rechter
Haparanda tingsrätt
Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Åklagaren
Verwerende partij: Hans Åkerberg Fransson

5) Het Zweedse stelsel van oplegging van een belastingtoeslag
en onderzoek van de aansprakelijkheid wegens belasting
fraude in afzonderlijke procedures is gemotiveerd door een
aantal redenen van algemeen belang, waarop hierna nader
wordt ingegaan. Indien de tweede vraag bevestigend wordt
beantwoord, is dan een stelsel als het Zweedse verenigbaar
met het ne bis in idem-beginsel, wanneer een stelsel zou
kunnen worden ingevoerd, dat niet onder het ne bis in
idem-beginsel zou vallen, zonder noodzaak af te zien van
de oplegging van een belastingtoeslag of van een beslissing
over de aansprakelijkheid voor belastingfraude door,
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indien de aansprakelijkheid wegens belastingfraude relevant
is, de beslissing over de oplegging van een belastingtoeslag
van het Skatteverk en in voorkomend geval van rechters in
bestuurszaken over te dragen aan gewone rechters bij het
onderzoek van de aanklacht van belastingfraude?

C 72/15

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend
door
het
Kammarrätt
i
Stockholm
—
Migrationsöverdomstolen (Zweden) op 27 december
2010 — Migrationsverket/Nurije Kastrati, Valdrina
Kastrati, Valdrin Kastrati
(Zaak C-620/10)
(2011/C 72/26)

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de
Augstākās tiesas Senāts (Letland) op 29 december 2010 —
Trade Agency Ltd/Seramico Investments Ltd
(Zaak C-619/10)

Procestaal: Zweeds
Verwijzende rechter
Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

(2011/C 72/25)
Procestaal: Lets
Verwijzende rechter

Partijen in het hoofdgeding
Verzoekende partij: Migrationsverket

Augstākās tiesas Senāts

Verwerende partijen: Nurije Kastrati, Valdrina Kastrati, Valdrin
Kastrati

Partijen in het hoofdgeding

Prejudiciële vragen

Verzoekende partij: Trade Agency Ltd

1) Moet verordening nr. 343/2003 (1) tegen de achtergrond
van met name het bepaalde in artikel 5, lid 2, ervan en/of
het ontbreken van andere bepalingen in de verordening
inzake het verval van de verantwoordelijkheid van een lid
staat voor de behandeling van een asielverzoek dan de ar
tikelen 4, lid 5, tweede alinea, en 16, leden 3 en 4, aldus
worden uitgelegd dat een intrekking van het asielverzoek de
mogelijkheid van toepassing van de verordening onverlet
laat?

Verwerende partij: Seramico Investments Ltd
Prejudiciële vragen
1) Wanneer bij een beslissing van een buitenlandse rechterlijke
instantie het certificaat als bedoeld in artikel 54 van ver
ordening nr. 44/2001 (1) is gevoegd maar de verwerende
partij niettemin verweer voert op grond dat zij niet in ken
nis werd gesteld van de in de lidstaat van herkomst inge
stelde vordering, is dan een rechterlijke instantie van de
aangezochte lidstaat bevoegd om een grond voor weigering
van de erkenning als bedoeld in artikel 34, lid 2, van ver
ordening nr. 44/2001 te onderzoeken, teneinde zelf na te
gaan of de in het certificaat opgenomen informatie over
eenstemt met de bewijzen? Is een dergelijke ruime bevoegd
heid van een rechterlijke instantie van de aangezochte lid
staat in overeenstemming met het in de punten 16 en 17
van de considerans van verordening nr. 44/2001
geformuleerde beginsel van wederzijds vertrouwen in de
rechtsbedeling?
2) Is een bij verstek gegeven beslissing, waarbij ten gronde
uitspraak wordt gedaan op een geschil zonder het voorwerp
en de gronden van de vordering te onderzoeken en waarin
geen enkel argument over de gegrondheid van de vordering
wordt uiteengezet, in overeenstemming met artikel 47 van
het Handvest, en wordt het in deze bepaling vastgestelde
recht van de verwerende partij op een eerlijk proces hier
door niet geschonden?
(1) Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuit
voerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB
L 12, blz. 1).

2) Is het voor het antwoord op voormelde vraag van enig
belang in welk stadium van de behandeling het asielverzoek
wordt ingetrokken?
(1) Verordening (EG) nr. 343/2003 van de Raad van 18 februari 2003
tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke
lidstaat verantwoordelĳk is voor de behandeling van een asielverzoek
dat door een onderdaan van een derde land bĳ een van de lidstaten
wordt ingediend, PB L 50, blz. 1.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de
Administrativen sad Varna (Bulgarije), op 29 december
2010 — АDSITS „Balkan and Sea prоperties”/Directeur
van de directie „Betwisting en administratie van de
tenuitvoerlegging” — Varna
(Zaak C-621/10)
(2011/C 72/27)
Procestaal: Bulgaars
Verwijzende rechter
Administrativen sad Varna

